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 مقدمه 
ع  ا متناوضعیت تا حدِّ زیادي دچار  1هاي اتخاذشده از سوي دولت اجراي سیاستامکانِ گذاري و سیاست

رو است. این وضعیت  است. به همین سیاق، مدیریت تعارض و پیشبرد امور عمومی با چالشی سخت روبه شده
است. را فروکاسته ي مهندسی ، از جمله سیاست توسعه ورزي در ایراني سیاست و سیاستکارآمدي حوزه 

ي اجتماعی و سقوط اخالقی  هاي فرسایش سرمایه توان با نشانه ورزي را می افزون بر این، شکستِ سیاست
بودنِ استیفاي حقوقِ  چنین، ضعفِ حاکمیّت قانون و پُرهزینه کرد. هم ي عمومی نیز مشاهدهویژه، در حوزه به 

رمق  ؛ چه در سطح فردي و چه در شکلِ گروهی را کم ي شهروندي، امیِد اجتماعی براي کنشگري جمعیپایه
 است. ساخته

نهادي تحلیل و ارزیابی  -3ساختاري و  -2هاي بنیادین،  ارزش -1  ِ توان در سه سطح امتناعِ سیاست را می  
هاي بنیادین و  ي ارزش دهنده ي تحلیلی است. این منظر بازتابترین الیه ی ناظر بر بنیادي تمدّننمود. رویکرد 

ي  شده توسط مردمانِ واقع در حوزه چنین، نظمِ اجتماعی تجربه ي تاریخی و هم شدهرفتِ اکتسابیِ انباشته مع
ي بحث، ذکر این نکته ضروري است که معرفت و نظم پدیدارهایی ایستا است. پیش از ادامه  تمّدنشمول یک
رویی با  متغیرهاي بیرونی  ي رویاواسطهه هاي درونی و یا ب بر فراز تاریخ بر اثر تحول  هاآن گمان، نیستند. بی

 کنند.  تغییر می 
هاي اجتماعی ها، اقوام و گروه شوند. ملّتي شمول نیز دستخوش تغییر می ها از حیث دامنه تمّدن جغرافیاي 
واجهه  ها موفق به بازتولید خود در م تمّدن شوند. البته، ضرورتا،  جدا می   هاآن پیوندند و یا از  می  هاآن ه  جدیدي ب
فرسا و فرسایش دائمی، انحطاط و یا حتی  شوند و ممکن است دچار تعارض طاقت هاي تغییر نمی با عامل

رو  گیرند. از این ی بسیار کُند صورت می تمدّنهاي ي مهم آن است که تحولفروپاشی شوند. در این میان، نکته 

 
 ی است. یاوهاي نظاِم حکمرشود به مفهوم عاِم آن شامل تمامیِ رکناستفاده میولت ي دهر جا در این متن از واژه ۱
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ترین کارایی به زندگیِ  یا بیرونی، با کم  هاي طوالنی در حالتِ تعارض درونی وی براي مدتتمدّنممکن است، 
دیده و یا حس نشود. ولی، زمانی که میزان    تمّدنهاي زوالِ آن در درون و یا بیرونِ آن  خود ادامه دهد و نشانه 

ها از حدي فزونی یافت، حرکتِ به سمت زوال  نازایی و سترونی، ناکارآمدي و ناتوانی آن در مدیریت تعارض 
ریزي و  ها بسیار پُرهزینه، همراه با جنگ و خون تمّدنیاد بسپاریم که مرگ به هر روي، به  شتابان خواهد بود.

ي  هاي تاریخی در حوزه ي کانونیِ این منظرِ تحلیلی شناخت پیوستار و یا گسستبسیار دردناك است. نکته 
گی،  در نظامِ اندیشه  هاي معرفتیتواند تعارض است. نگاه از این منظر می  تمّدنمعرفت و نظم اجتماعی یک 

 ي هویتی تاریخیِ ایرانیان را نشان دهد.  هاي پُرنشده ها و درّه گسست
گاه، قوس صعودي منحنی زایش و خالقیت را طی  ایرانی پس از صفویه هیچ  تمّدنتوان گفت که می  

گمان، دستاوردهاي  شود. بیهاي درونی آن افزوده می چنان بر دامنه و میزانِ فرسایش و تعارض است و هم نکرده 
را دسِت کم   هاآنهاي ایرانیان در جریان رویارویی با غرب بسیار پُرارزشند و نباید انقالبِ مشروطه  و آموخته 

عنوان اولین سند قرارداد اجتماعیِ جدید سنگِ زیرینِ حاکمیّت قانون و  گرفت. قانونِ اساسیِ مشروطه به 
ي جدید گیري یک دوره گمان، آغاز شکلاست. این سند بیحقوقِ مدنی بوده گیري نهادِ شهرونِد ایرانی و  شکل

هاي اساسی هاي آن بهره برد. انقالب اسالمی نیز علیرغم تفاوت تاریخی در ایران بوده و هست و باید ازظرفیت 
ا این همه،  است. بي قرارداد اجتماعی، حاکمیّت ملی و دولت مدرن عدول نکرده اش بامشروطه، از ایدهرویکردي 

که ظرفیت خلق سرمایه و ثروتِ ملی  ي جدید از ایران به نحوي توان مدعی بود که ملّت ایران به یک ایده نمی
است. هنوز، کشمکشِ درونی وجدان و هویت  باشد، دست یافته هاي درونی و برونی را داشته و مدیریت تعارض 

است. ناآرامیِ  اسالمی و جریان تجدد به سامانی نرسیده ي ملیّتِ ایران، وابستگی به امّتِ ایرانی میان سه حوزه 
هاي جدید، سلب کرده و او را  نهادِ ایرانی فرصت تامل و حلِّ مساله را از او در رویارویی با وضعیت و یا حادثه 

ب  گفته موجهاي تحلیلی پیش اي با هر یک از دستگاه رو، آزمون و پاسخ به هر مساله است. از اینتاب ساخته بی
 د. شوتعارض با دو دستگاه دیگر می

یابی جدید را دید  انداز یک ساختتوان فرایند و چشم ي ایران می در سطح ساختاريِ قدرت در جامعه
و ترسیم و کرد. ساختار قدرت پس از یک تجزیه نسبتا ژرف بر اثر انقالبِ اسالمی در حال باز تولیِد تمرکزي  

گذاري است. هرچند،  ی و قانوني این تمرکز، اجتماع قدرتِ سیاسی، نظامی، قضایی، حقوقشدید است. خصیصه 
به ظاهر اصلِ تفکیک قوا حاکم است، لیکن در عمل در بسیاري از موردها، نظامِ رسمی ظرفیت و توانِ  

هاي بنیادین مآال، در مقاطعی  رو، در طول فرایند وضع و اتّخاذِ سیاستگیري ندارد. از اینسازي و تصمیم تصمیم 
 هاي یک سیستم مرکانتالیستی (سوداگرانه) است.   ها همگی ویژگیریف، این تعگردد. بنا به  چیز متوقف می همه

اي از تولید ناخالصِ داخلی در اختیارِ نهادهاي  طورِ مشخص، کنترلِ بخشِ عمده ي اقتصاد به در حوزه 
ینی  بعمومی غیرِ دولتی و یا نهادهاي نظامی است. در مورد اول، اساسا، چنین نهادهایی در قانون اساسی پیش 

ي  ی نیستند. نظام رفتاري این نهادها در عین تعلّق به حوزه مأموریتاند. و در مورد دوم واجد چنین نشده
عمومی، کامال شخصی و تجاري است. به عبارت دیگر، رفتارِ آنان مبتنی بر رفتار تجاري شخصی با منابع  

دم در مجلس شوراي اسالمی است.  گویی به نمایندگان مر هاي عمومی و پاسخعمومی بدون تبعیت از نظام 
آمدهاي ناشی از آن؛ اعم از ریسکِ مالی، اجرایی،  ، مفهومی به نام پذیرِش ریسک و پی که اساساًنتیجه آن 

معنی است. به تبع، به دلیلِ حضور  هاي اتخاذي از سوي این نهادها بی تجاري و یا حقوقی در مورد تصمیم 
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از بازارهاي سرمایه، پول، مهندسی و پیمانکاري، صنعت و خدمات، مفهوم    در تمام بازارها؛ اعم  هاآن ي  گسترده 
 است. رو شده رقابت در اقتصاد ایران با چالشی بنیادین روبه 

ي کنترل مبادي ورودي و خروجیِ کشور و سیاست گفته، الزم است به نحوه در کنارِ وضعیتِ پیش 
گفته  نمود که چگونه در خدمتِ ساختار و نهادهاي پیش   ي مؤثر باال توجهتجارت خارجی حمایتی با نرخ تعرفه 

که اکثر  بخشد. نتیجه آن می هاآن است و با شعار دفاع از حمایت و تولید داخلی یک وضعیت قدسی نیز به 
خود تبدیل به کارگزاران   فعّالیّت اي و صنفی به منظور امکان تداوم حیات و فعاالن اقتصادي و نهادهاي حرفه 

است. نام استقالل نهادِ بازار معناي ذاتی خود را از دست داده اند. لذا، مفهومی به ین نهادها شده دوم اِ دست
کنند که علیرغم روشن بودنِ صورتِ  ویژه دانشگاهیان، اغلب حیرت می ناظرانِ بیرون از کنشگريِ اقتصادي، به 

هاي چنان، اصرار بر تصمیم را، هم هاي متعدد در سایر کشورها، چهاي اقتصادي ایران و وجود تجربه مساله 
شود؟ بپذیریم  ها دیده نمی ي عطفِ برگشتی در سیاستنادرست است؟ و چرا هیچ نشانی از تغییر جهت و نقطه 

 ي برداري موجود جامعه است.   ي مجموعه است و بردارِ منتجه که وضعِ موجود از ناکجاآباد نیامده
هاي  ارد چرا که نهادها ازمشروطه به این سو هم از تعارض ي نهادي، آشفتگی ژرفاي بیشتري ددر حوزه 
ي  ي مداخله اند و هم پیوسته صحنه هاي کهنِ اجتماعی اثر پذیرفته خوردن نظممعرفتی و برهم 

نشینیِ گسترده  گیري حاشیهها، رشِد شتابان شهرنشینی، شکلاند. افزون بر این ي قدرت بوده شدهریزي برنامه 
صورت عمومی  هاي اجتماعی را چه به صورت افقی و چه به رها مناسبات اجتماعی و شبکه ي روستاشهو توسعه 

ي فناوري موجب تغییرِ بنیادین؛  ها با فراینِد شتابان تجدد و توسعه ي این اتفاقاند. ترکیب همهپاك برهم ریخته 
تمام و یا  ي نهادي نیمه هااند. در این فضا، پروژه سامان در سبک زندگی شهري و روستایی شدههر چند بی 

همراه با کژکارکردي فراوانند. مواردي چون قانون و حاکمیّت آن، آزادي، حاکمیّت ملّت، تفکیکِ قوا، حقوقِ  
زاد شهروندان به اطالعات عمومی، رقابتِ منصفانه و  آمدنی، حقوقِ مالکیت، حقوقِ شهروندي، دسترسیِ 

در چارچوبِ جامعه مدنی، شدّتِ وابستگی نهادهاي مدنی به   هایی هستند.نهادهایی از این دست تنها نمونه 
، امکانِ کنشگريِ اجتماعی گروهی و پرسشگري درست و مستقل نهادهاي  هاآن قدرت و میزانِ پایین استقاللِ  

 است. رو ساخته مدنی را با امتناع جدي روبه 
ي ایران  توان گفت که جامعه د می هاي تغییر فراوانی که در کارنشد و سایرِ عاملچه گفته بر اساِس آن

ي زیادي دارد. تمام پیچیدگی در این است که  چنان در حال گذار است و با وضعیت تعادل پایدار فاصله هم
رسیدن به وضعیت تعادل و یا تداومِ فرسایش  یافتگی،  توسعه اندازِ امکان  چنین چشم وسوي این گذر و هم سمت

هاي دورانِ مدرن و  چنین، آموخته ی و هم تمدّنایه و ثروت تاریخی و دایمی روشن نیست. با این همه، سرم
هاي  معاصرِ ایران را نباید دستِ کم گرفت. براي ترسیم امید اجتماعی و رؤیاي ملی نیاز به درك روشنی از داشته 

    اشاره خواهد رفت. يهانخی از بنیاملّی است که در ادامه به بر
  تمّدن هاي اخالقی بنیادین و نظمِ اجتماعی حاصلِ از آن دو، طی دورانِ حیاتِ معرفتِ انباشته، ارزش 

، هنوز برترین ثروت تاریخی ماست.  گذراندهي بازآفرینی، بازتولید و پاالیش را از سر شهري که چندین دوره ایران
که پیش از آن در  چنانانضمام اسالم شد. هم پس از رویارویی با اسالم موفق به بازتولید خود با  تمّدناین 

نیز پس از یورش ترکان و مغوالن توانست خود را بازتعریف و پاالیش کند و   یارویی با یونان و پس از اسالمرو
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ي  به دلیل تعارض معرفتی به نتیجه و نظمِ مدرن  تجدد  خرَدِ  آنان را به خود منضمّ نماید. هر چند در رویارویی با  
 کاهد. نیافته، ولی، این از ارزش و توانایی بنیادیش نمی زایایی دست  تعارض و کم 

پیوسته است. همبستگی همي ساختاري نیز، هنوز ایران به عنوان یک ملّت تاریخی یک کلِّ به در حوزه 
ها هاي جدید، جمعیت اي براي پذیرش ایده ملّی، سرزمین تاریخی و ساختارِ نظمِ اجتماعیِ زنده ظرفیّتِ گسترده 

ي نهادي، دو قراردادِ اجتماعیِ رسمیِ تازه که  وارد و نهادهاي نوبنیان را دارد. در حوزه هاي اجتماعی تازه وگروه 
هنوز   هاآن هاي واالیی دارند. شدند، ارزش طی قانونِ اساسی مشروطه و جمهوري اسالمی به رسمیت شناخته

ي  ها، دو فرصتِ جدید در جامعه هستند. افزون بر این هاي اجتماعی را دارا ظرفیتِ مدیریت بسیاري از تعارض
هاي ابري ارتباطی میان شهروندان و دیگري امکان  گیري شبکه امروز ایران، قابل شناسایی هستند؛ یکی شکل

هاي ي فناوري که هر دو به واسطه  رفته هاي فرصت از دستدسترسی به اطالعات و آگاهی عمومی از هزینه 
 اند.آمدهطالعات فراهم  جدید ارتباطات و ا

هاي اجتماعی را  زمان افراد و اجزاي نظام هم (Cloud Networks)هاي اجتماعی ابري  ظهور شبکه 
هاي  هاي پدرساالرانه پیشین و با عبور از مرزهاي نظام هاي ابر بدون توجه به ساختار شبکهصورت توده به 

هاي اجتماعی خُرد و  ها شبکه، نهاد و نظام خود ده  ي ابري در درونِ سازد. جامعه اجتماعی به هم متصل می 
سازد. نظام ارتباط افراد چه به  ي پیشین را از بنیان دیگرگون می کند و نظام حرکت و مبادله جدید خلق می

شماري که  هاي بی صورت فردي و چه به صورت گروهی با ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی جدید و حقِّ انتخاب
جدید    (Individualistic Networks)ي  هاي فردگرایانه گیري شبکه گیرد، امکان شکلار می قر  هاآن فراروي  

هاي پیشینِ جامعه را با چالش جدي  ها موضوع وفاداري به نهادها و سنت است. این شبکهرا فراهم ساخته 
ان بازتعریف، یارگیري  اجتماعی پیشین نیز امک  يهااست. در عینِ حال، فرصتی فرا آورده تا شبکه رو ساخته روبه 

صورت ذهنی و یا مجازي و چه به صورت عینی داشته باشند. بنابراین، در همین  ي جدید چه به و توسعه 
 هاي دیرین را با شکل و فرم تغییر یافته جستجو کرد و یافت.              توان ردِّ پاي شبکه ي ابري می جامعه

هایی که از کفِ ایرانیان  دهد و فهم موقعیت ان رخ می هایی که در جهي فرصت ناشی از تحوّلهزینه 
هاي نوظهور، این  کند. فناوري صورت اهرمی براي تغییر در ذهن و روانِ شهروندان عمل می رود، همواره به می 

تر از همیشه و برمبناي اطالعاتی فراتر از گذشته نسبت به  گذارد تا آسانفرصت را در اختیار ایرانیان می 
چنین نگاه به جهان از روي سکّوي ایران اقدام کنند و پیوسته موقعیت  بی ایران در دنیاي جدید و هم یاموقعیت 

ها سه عنصر الزم براي تغییرِ مثبت شامل آگاهی و توان دستیابی  ي داشته خود را ارزیابی نمایند. این مجموعه 
براي عمل را در اختیار شهرونِد ایرانی  ي فکري و اجتماعی الزم چنین، سرمایه سازي و همبه آن، امکان شبکه 

ي مدنی و ارتباط انتقادي،  هاي ایران، طرح موضوع با جامعه درستِ مساله  بنديِدهد. مهم، صورت قرار می 
 اصالحی و قانونی با  قدرت است. 

بر این باور است که به عنوان یک  التحصیل دانشکده فنی کانون مهندسین فارغ بر اساِس این مقدمه، 
  ، پژوهی، مشاورههاي سیاستدر حوزه ي ملّی در جهتِ توسعه تواند می ي مهندسی نهاد مدنی و یک اندیشکده

  یِاجتماع يدر فضا ن است تا یبر اکانون  اقدام نماید.ي مهندسی ي توسعه به ویژه در حوزه آموزش و ترویج 
در امر  دخل  ذي یِو مدن يو اقتصاد  یاس یس  ،یعلم  ي نهادها انیدر ما را دارد ت، ظرفیّت آن رانیافعلیِ 
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مختلف در  مشروعِ  آرا و منافعِتبدیل کانون . نقشِ ردیعهده بگ  ررا بخلّاق  اينقش واسطه  گذارياستیس 
   حکمروایی است. در عرصه اجرایی  يهاتاس یبه راهکارها و س  یعلم یچارچوب

کنندگان به  تمشترك اعضا و مشارک  هايهدگا یاست که از خالل آن د  یسازمان  ی به واقع محملکانون  
توجه و  مورد  گذارتاس یتوسط س تا آورند فراهم می فرصت را این و شوند ی م نی ی بتصورت روشمند ابراز و 

ویژه  ي ایران به توسعه هاي واقعی بنديِ درستِ مسأله صورتکانون  ، سیاستِراستا ن ی. در اد نری قرارگ یبررس 
به ویژه در سطحِ کنشگران اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تبیین و  توسعه مهندسی است. این امر 

 شود.  می بررسی 
و امکان    کند یرا فراهم م   گذاريتاس یمختلف س   ي نهادها  نایم  یخال  يفضا  یدر واقع مانند چسبکانون  

  ن یجبران خأل ا يخواهد بود برا یتالش این اقدام سازد. ی را فراهم م گذارتاس ینخبگان س  زیو ن هاه د یگردش ا
اند و در فرایندهاي  سریع یافته گسترش در جهان   ریاخ يکه به خصوص در چند دهه نهادهاي تخصصی  ه گون
  اند.در کنار دولت و نهادهاي مدنی قرار گرفته  ازيستاس یس 

 
 بخش اول:  

 اندازچشم
مرجع، مستقل و  نهادي / ساله، خود را  5در افق التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران کانون مهندسین فارغ 

  عنوانِ گفتمانِ ملّیِ به در عصرِ حاضر  2ي ایران ایدهي مفهومی ي توسعه حوزه شده در سطحِ فراملّی در شناخته
 کند.  ر مییتصوي مهندسی و توسعه توسعه  

   مأموریت 
 :  زیر استي محورعملیاتی  هاي مأموریت داراي  هاي مندرج در اساسنامه خود  کانون در چارچوب ماموریت 

ویژه در  به   آنن مفهومِ تبعیِ  عنواو شهرونِد ایرانی به    ملّیگفتمانِي ایران به عنوانِ  ایده تبیین  بندي و  صورت   -
 ؛ ي خرَدِ زمان و نظمِ مدرنمثابه رویارویی با خرَدِ تجدد؛ به 

ي  و توسعه  موردهاي مرتبط با ایدهدر تمامی به دولت و نهادهاي عمومی و مدنی و مشاوره پژوهی سیاست -
   ؛کار ترویج و تحقق آنیافتنِ راه و ي مهندسی توسعه ایران و 

گیري از  با بهره هاي سیاستی ها و بسته کاراشاعه راه و ي مهندسی توسعه و  ني ایراترویج گفتمانِ ملّی ایده  -
 داخلی و خارجی کشور؛  هايه لأ دانشِ روز و در تناسب با مستمامی ابزارها و 

در  اي اجتماعی و حرفه  سازيو شبکه ي ایران با دغدغهمهندس گر خلّاق و توسعه نیروي انسانی تعالیِ  -
 هاي عمومی و خصوصی. در حوزه و هاي محلی و ملّی سطح

 

 
  وضعیّتِ حاضر است.  جمعی ایرانیان درو ي ایران پدیداري تاریخی است که تصویرگر حرکت بین ذهنی منظور از ایده ۲



 

| 6 

 هادفه
هوم  ي جدید از مفو بازتولید یک دوره ی تمدّنهاي آموخته در بازاندیشی  در جهت اجتماعی و جمعی تالِش  -

دستاوردهاي قانون اساسی و با تاکید بر حفِظ  نظم، سیاست و قدرت در ایران در پیوند انتقادي با گذشته 
ي  ایده "گفتمانِ ملّیِ  زیرِ عنوانِ  گیري از روش و دانشِ روزِ بشري و جهانی  و بهره وطه و جمهوري اسالمی  مشر
حفظ و ژرفابخشیدن    - 1در جهت  چنین،  هم و  در زمانِ حاضر  عنوانِ مفهومِ تبعیِ آن  و شهروند ایرانی به   "ایران

ي و امید اجتماعی و  افزایش سرمایه  - 2به همبستگی ملّی با توجه به تنوع قومی در جغرافیاي سیاسی ایران، 
ي مدنی از قدرت  افزایش میزانِ استواري و استقالل جامعه  - 3 اجتماعی، صلحِ طحِ پایداريِ رتقاي س اچنین هم

گذاريِ  خالقیتِ سیاستوري و  افزایش سطحِ بهره کارایی و  هبودِ  ب  - 4آن در چارچوبِ قانون،    ادر عین همکاري ب
هاي بنیادین  رفاهِ عمومی ملّت ایران با رعایتِ ارزش   سطحِافزایشِبهبود و و  ي ایرانتوسعه  -5ملّی و نهایتا 

 .    دهش هاي وضع چنین سایرِ قانون اخالقِ عمومی و در چارچوب قانونِ اساسی و حقوقِ مصرح ملّت در آن و هم 
پردازي، گسترش تفکر راهبردي، ایجاد زمینه تجزیه و تحلیل و ارایه نظر کارشناسی و تخصصی براي  ایده  -

 هاي سیاستی و اجرایی؛  گیريتسهیل در تصمیم 
نهادهاي  دولت و  به  هاي ترویجی و آموزشی  ي خدمتِچنین، عرضه و هم هاي سیاستی  ي بسته ارائه مشاوره و    -

  ي ایرانی کالن جامعه   هايه ل أمسبا    هاآن ي رویارویی و ارتباط  نحوه عمومی، مدنی و خصوصی در پاسخگویی به  
 .توسعه فرارويِ  هاي و چالش 

 
 راهبردها

آگاهی و باورهاي   به چالش کشیدنِهاي ایران و شناختِ مسأله براي پژوهش و گفتگو در سطح نخبگان  -
 ؛ تروري فزون هاي جایگزین با کارایی بیشتر و سطحِ بهره ي سیاستو عرضه   ي معمولها مسلط سیاستی و رویه

چنین، هاي فراررويِ ملّتِ ایران و هم ها و دشواري افزایش و ژرفابخشی به سطحِ آگاهی عمومی از چالش -
 ي؛گذارسیاستي  نو و درست در حوزه  ياهال ؤسیاستی و طرح س  هايه لأ هاي جدید به مستبدیل ایده

کمک  چنین  ، آموزش و تربیت نیروي انسانی و همهاها و مشاوره ها، بررسیهاي حاصل از پژوهش یافته   ترویجِ  -
  اجتماعی اي و صنفی و یا هاي تخصصیِ حرفه در حوزه ، چنینهاي محلی و ملّی و هم سازي در سطح شبکه به 

 کارِ با او. قدرت و دولت ولی، هم از  نهادهاي مدنیِ مستقلِّ به عنوانِ 
 گذاري تاس یس  امکانِ جادیا يبرا دخلي ذ ينهادهاو  کانوني سازنده باتیشبکه روابط و ترتدهی شکل -

 کارآمد و اعمال آن 
به نحوي که هر شهرونِد ایرانی، نقشِ و مسؤولیتِ خود را درآن  یافته از ایرانِ توسعه یک رؤیاي ملی  ترسیم -

 ببیند.   
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 سیاست
ي  توسعه    رانیاي ایده  ن ییو تب بنديصورت  ي در راستا هاده یزاد احرکت آ  بسترِ  جادیورزي و  ندیشه ا -

 مهندسی
 ؛"3هاي مسئله شبکه”گیري شناسایی و کمک به شکل -
 هاي سیاستی مورد عمل در کشور؛ برنامه ا و هارزیابی پیشنهاد -
 هاي سیاستی؛  سازي عمومی از مسائل و تحلیلآگاه -
 اي و صنفی و یا اجتماعی.  چنین نهادهايِ مدنیِ حرفه مشاوره و کمک به دولت، نهادهاي عمومی و هم  -
 

 کانون و وجهِ تمییز   گیريموضع  ،ماهیت
ي خود داراي شخصیتِ حقوقی غیرتجاري و غیر انتفاعی است و مشمول  اساسنامه 3ي بر اساس ماده کانون 
به   ،است ستقلی مدنی و مماهیتداري   کانونچنین، هم. باشد می  1347قانون تجارت مصوب سال  584ماده 

و   مأموریتها، هاي هدفکه در بخش چنانکند. ولی، هم هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و کارِ حزبی نمی 
، آموزش  5، ترویج 4ي سیاستیپژوهی و مشاوره نهادي مدنی در قالبِ سیاستگفته شد با دولت و تمامی  اهبردهار

کاري خواهد  همي مهندسی توسعه و  "ایراني ایده"  به معطوف نظري يهاانگاره چارچوب درسازي و شبکه 
 داشت.

دارند به شرحِ   فعّالیّت گفته هاي پیش مأموریت وبیش در بخشی از با سایر نهادهایی که کم  کانونوجهِ تمییزِ 
 زیر است:  

  " ایران "معطوف بر مفهوم    گذاري باید تولید دانشحوزة سیاست  ورود به قبل از  است که  ور  اببر این  کانون    -الف
نهادهاي   مأموریتایرانی صورت گیرد. گرچه این مهم  تمّدن  از به عنوان یک نظام معرفتی و از طریق پرسشِ

.  توجهی استمورد کم   در این نهادها  " ایران"مفهوم  ، آشکارا  است اماکشور  ي دانشگاهی  ه عرصآموزش رسمی و  
پژوهش و  موضوع تر کمایران اي به نام له مسأ، هاي پژوهشیِ ایرانو مؤسّسه  هادر وضعیتِ کنونی، در دانشگاه

گذاري درست که همراه با فهم عمومی باشد نیاز است تا ابتدا ایران براي سیاستاین شرایط،  در    ست!اآموزش  
محوري و   يبه عنوان مساله  " ایران"عالوه بر توجه به  کانون شود. در این راستا  " ي پژوهشمساله "تبدیل به 

را به موضوعِ پژوهش تبدیل کند. ذکر این نکته ضروري  آن کند تا خود تالش میهاي ت فعّالیّمفهوم کانونی 
تنها  ندارد و  یو پژوهش عالی  ی نهادهاي رسمی آموزِشمأموریتي قصدي براي ورود به گستره کانون است که  
 خواهد نمود.   فعّالیّت هاي آن پژوهی و الزامي سیاستدر حوزه 

  تمّدن ي معرفتِ انباشته  وانشِ انتقاديِاز رهگذرِ خبه عنوانِ گفتمانِ ملّی ي ایران ایده چارچوب مفهومی  -ب
ساخته  دانش روزِ بشري گیري از بهره و   علمیروِشکاربستِ با و شهري و نظم اجتماعی حاصل از آن ایران
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4 Advisor  
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مفهومِ زندگی در  ی به آن به تمدّنو یا رویکرد ي ایران بودن مسأله با این رویکرد، تاکید بر تاریخی خواهدشد. 
  ي ملّت نیست.گذشته و یا نگاهِ نوستالژیک و رومانتیک به ایده 

نه ایران بدون اسالم و نه  .  است  ایرانِ   تمّدنهویتی  سازندهاي  در این چارچوب، اسالمِ فطريِ توحیدي، یکی از  
  ، از سوي دیگرد. ندهشهري در دوران معاصر به دست نمیایران  تمّدنامعی از تصویر جاسالم بدون ایران، 

در   بسته  هم گذاريِگیرد. سیاستدر بر می را قلمرو ایران فرهنگی  ،  کشور یران فراتر از مرزهاي رسمیِا تمّدن
تِ  شّدچه آن  شود. هر می ن آ هاي واقع در ایران و دیگر ملّت  منزلتِ ر و قد ي تمدّنی موجب فزونیِ درونِ حوزه 

ي مبادله کاهش و میزانِ کارآیی و سطح  تر باشد، هزینهفزون ی تمدّنهاي درون  همبستگی و پیوستگی ارتباط
و  صلح و روانیِ حرکت    ،ایران عامل پیوند ي یده ا این رویکرد، انیز فزونی خواهد یافت. ب هاآن   ملّی دروريِ بهره

نقش   يی به مثابه تمدّنهویت  "هم معطوف به پذیرش  ، زیرا .و نه گسست خواهد بودهاي درون تمدنی مبادله 
سرنوشتِ  "است و هم به    "آمیززیستی مسالمتی در برقراري صلح و هم تمدّنهاي درونِ حوزه  ولیت ملّت ؤو مس

شدن که تمام کشورها در پی  ي جهانیه دارد. در دوره توج "یتمدّني ي واقع در یک حوزه هامشترك ملّت 
نیز باید در پی   یایراني تمدّنیِ کشورهاي واقع در حوزه برقراري پیوندها و منافع مشترك با دیگران هستند، 

عمومی    "حالت تدافعی"و    " افتادگیتک "،  "حسِ تنهایی"دار براي خروج از این  ي نظري اصیل و ریشه یک پایه 
با   منافع مشترك یابی در تعریفِ ی و توان تمدّني در درون حوزه خود یابیِ موقعیت ؛ تا در د ندر برابر جهان باش 

 شد.باي نظري چنین اقدامی تواند پایه ایران می تمدّنیِ ي  . اندیشه د ننتوفیق حاصل کهاي آن سایرِ ملت
 

 کانون هاي ارزش 
تاکید و تذکر است که   ه خواهد بود. الزم ب کانوني سرلوحه 6اخالق با تاکید بر اخالقِ عمومی پایبندي به 

.  ي خصوصی استهاي اخالقی در حوزه ي عمومی متفاوت از ارزش هاي اخالقی در حوزه ها و فضیلت ارزش 
ن و حکیمانِ ایرانی  در چارچوبِ حکمتِ ایرانی که پس از ورود اسالم توسِط فیلسوفا کانون بنیادینِ هاي ارزش 

 :  اند است به شرح زیر مورد بازخوانی قرار گرفته 

 که فطرت همان دینِ حنیف است. ایمانِ به یزدانِ پاك و این  -

به مفهومِ قرارگیري هر چیز در جاي خود و دادنِ حقِّ هر صاحبِ حقّی در جامعه به وي و یا  عدالت  -
برترین ارزِش اخالقی است  ها  و شهروندان به فرصت   به عبارت امکانِ دسترسی برابرِ تمام صاحبانِ حق

نظمِ کیهانی منظور   ي استواري زمین و آسمان وبه آن باور دارد و پایبند است. عدل مایه کانونکه 
 گیري و بالندگی ندارد.   جمعی امکانِ شکل خیرِشناختِ ایرانیان است. در نبودِ عدل، هیچ در گیهان

پسندي براي دیگر مپسند، بنیانِ رفتارِ اخالقیِ آدمیان را شکل  براي خود نمی چه انصاف به مفهوم آن  -
  دهد.می 

بر این باور است   کانونملّت است. - در یک دولت يو شهروند  یانسان هايآزادي و برابري برترین حق  -
هري است  شوند و در زندگی حقِّ انتخاب آزادانه دارند. آزادي برترین گوبرابر آفریده می  هان اکه انس

 
6 Public ethics  
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شهروندي برخاسته از آزادي  مدنی، سیاسی و اجتماعی  هاي  شود. تمام حق که انسان با آن تعریف می 
ي آزاد را محدود سازد، عینِ  معنی است. هر نظمِ اجتماعی که مبادله است. بدون آن شهروندي  بی

   ظلم است.   
  ایرانی در چارچوب ي ندیشه هاي بنیادین اسازگاري با اقلیم و حفاظت از محیط زیست جزء ارزش  -

پایانِ فنآوري، ضرورتِ  افزاییِ بی دنیاي مدرن، با تکیه بر توان   شناخت است.گیهان پایبندي به فطرت و  
چنین ها و هم گاهي سکونت هاي محدود اقلیمی و حفاظت از محیط زیست را در توسعه توجه به ظرفیت 

افزایش تعداد  و شدنِ زمین، است. در برابر، گرم ده بر هان اهاي صنعتی و خدماتی را از یاد انستوسعه 
دادهاي پسانرمال قابلیتِ زندگی و امکانِ حرکت را در کشور و منطقه با تهدیدهاي جدي  وقوعِ رخ 

            است.مواجه ساخته 
؛ اعم از  قراردادي هزینه اجراي کم به آن متعهد است.  کانون اصلِ دیگري است که  قراردادپایبندي به  -

کاهشِ   ي اجتماعی،گیري سرمایه قرارداد اجتماعی و یا فردي، ارزشی است که در پیِ آن امکان شکل
فراهم  کلِّ عواملِ تولید وري ارتقاي میزانِ بهره  و ملِّی گذاري افزایشِ کاراییِ سیاست ي مبادله،هزینه 

 خواهد شد.

و موجباتِ نمایندگی و یا قبولِ منافعِ متعارض را   هایی که زمینه سؤولیت زمانِ ماجتناب از تکفل هم  -
بر این باور است که   کانون به آن پایبند است.  کانون آورد اصلِ اخالقی دیگري است که می  فراهم 

    شود. مشاهده می ي بسیار از فسادهایی است که در جامعه توجهی به این اصل ریشه بی

اجراي عدالت،   شهروندان مظهرِ دنیاي مدرن است. امکانِ  قانون و حقوق اساسیِپایبندي به حاکمیّت   -
، پیایبندي به  فرهنگیمالی، اقتصادي و ي تشکیل سرمایه اجتماعی، و امیِد برقراري وضعیتِ صلح 

 ها و در نهایت دستیابی به توسعه در غیابِ حاکمیتِ قانون وجود ندارد.و تعهد   هاقرارداد

را    کانون ، شخصیت، هویت و ماهیت  در عین همکاري با کلیه نهادهاي دولتی و مدنی  7استقالل حفظ   -
ها و  یافته ضمن حفِظ استقالل خود به عنوان ارزشی بنیادین،  کانوندر این ارتباط، دهد. شکل می

 .کند می گزارش  طرفانه  بی طورِ  به  خود  تجربیِعلمی و  ،  یپژوهشبر اساس جستارهاي  خود را    هايتوصیه 
هاي  عدم رقابت سیاسی با احزاب و گروه به اصلِ  است و    اي مهندسیو حرفه یک نهادِ اجتماعی    کانون -

هاي  گیري و مستقل از جهت 8بینانهي که واقع انه اهاي موشکافانجام پژوهش  پایبند است. سیاسی
   قرار دارد.  کانونسرلوحه کار  ، باشد هاي سیاسی احزاب و جناح 

است که در توزیع منابع موثر، اطالعات از  بر این باور  کانون است.  کانوننشان صداقت  9شفافیت -
  دسترسی آزاد به اطالعات، اصلِ  ضمن تاکید و پایبندي بر  رو،  . از همیناهمیت بسیاري برخوردار است
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  ش شاراتدسترسی آزاد به انتداند و امکان خود را متعهد به برقراري ارتباط شفاف با جامعه می کانون
  د.آور نفعان فراهم می ذي  براي تمامیبر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات را 
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 کانون هاي کاري هرویّ بخش دوم: 
شود. کارها و فرایندهاي  می  پرداختهکانون    عملیّاتیهاي کاري و  هطور خالصه به بررسی رویّدر این به بخش به 

 :زیراند عبارت به پذیرد می انجام  کانونمحوري که در قالب  

 اندیشی و تولید اندیشه و ایده در زمینه توسعه و آینده ایران   هم •

 سازي کشور   پژوهی، نقد سیاستی و اثرگذاري و مشارکت در سیاستسیاست •

 گی زمینه فرهنگی و اندیشه سازي در ترویج، انتقال پیام، جلب مشارکت و جریان •

اي در  سازي اجتماعی و حرفه و شبکه گذار آموزش کاربردي و تربیت نیروي کارآفرین سیاست •
 هاي عمومی و خصوصی.هاي محلی و ملّی و در حوزه سطح

 اندیشی، پژوهش و تولید اندیشه و ایده در زمینه توسعه و آینده ایران   هم

آن ایجاد کند    هايه لأایران و مسي  باره هاي مختلف در  ها و اندیشهرح ایدهبر آن است که فضایی براي ط  کانون 
به تبع   گیرد و ها شکلي آن در باره  هاي فکري مشترك ورزان زمینهاندیشی نخبگان و اندیشه تا با گفتگو و هم

اد چنین فضایی  د. براي ایجترسیم رؤیاي ملی و توسعه ایران فراهم شو آن دستورکار مشترك در امور مربوط به  
نظري    ياهنقدها و بحث   يباید بتواند چارچوب نظري و علمی گفتگو را فراهم کند و میانجی و گرداننده   کانون 

سیاستی تنها با ایجاد توافق در مبانی نظري کالنی است که   هايه لأباشد. رسیدن به اجماع پایدار در مس
گذاري در واقع به دنبال ایجاد زیرساخت رحله از سیاستکند. این مترسیم می   ي ایرانتصویري روشن از آینده 

گذاري است. تنها با وجود چنین مبناي نظري در مورد چیستی  اجتماعی و نظري الزم براي آغاز فرایند سیاست
 هاي سیاستی را طرح و مقایسه کرد.  توان گزینهایران و توسعه است که می

 سازي کشور   اثرگذاري و مشارکت در سیاستپژوهی، نقد سیاستی و سیاست
هاي از پیش  و چارچوبنتیجه  در پرداختن به امر مشاوره سیاستی، رویکردي علمی و بدون پافشاري بر    کانون
هاي تقابلی بر آن است که با نیروهاي سیاسی و  بدون ورود به موقعیت کانون ،لذا. شده خواهد داشتتعیین

هاي  ذاري همکاري نزدیک نموده و با ایجاد فضاي گفتگو امکان طرح گزینهگدخل در سیاستنهادهاي ذي
 سیاستی جدید و تنفیذ آن را فراهم نماید. 

سیاسی، اجرایی، علمی  هاي  پست اعضا و حامیان آن خواهند بود که در    کانون در این راستا مزیت رقابتی اصلی  
  کانون هاي مولدي است که ي روابط و همکاريدهندهاند. حضور و حمایت آنان شکلو فرهنگی حضور داشته

با تکیه بر روابط، تجارب و بینشی که اعضا در فضاي واقعی   کانونسازد. را از رقباي داخلی خود متمایز می
و  کاري کرده  هم هاي سیاستی کالن کشور  حلقهبا    تااند، در صدد است  اقتصادي کشور به دست آورده-سیاسی

 هاي سیاستی واقعی درگیر شود.  در پروژه

هاي آموزش و تربیت نیروي انسانی کشور مغفول بوده  و یک روش در نظام  دانشگذاري به عنوان یک  سیاست
ها و منابع  زیرساخت، نبودِ برایناي و متخصص مربوط به خود را تشکیل نداده است. عالوهو قشر حرفه
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انباشت دانش سیاستی در سطح   گذاري و به تبع آن عدمِدانشی الزم براي پرداختن به سیاست-اطالعاتی
تجربی و علمی باالي اعضا   يبا آنها روبرو خواهد بود. در این راستا نیز پایه  کانونهایی است که فراگیر چالش

المللی و نیز ایجاد  پژوهی در سطح منطقه و بینهاي سیاستشبکهي سودبردن از تجربه و مشاوران در کنار 
 در رسیدن به اهداف خود باشد.   کانون گر تواند یاريهاي مدیریت دانش الزم میزیرساخت

 گی سازي در زمینه فرهنگی و اندیشه ترویج، انتقال پیام، جلب مشارکت و جریان
از جمله نهادهاي  دخل در جامعه ي واسطی میانِ نهادهاي مختلف ذي ي حلقه نقشِ خود را به مثابه  کانون

ي مهندسی و  ، توسعه هاي ایران بندي و طرحِ درستِ مسأله اش صورت ترین وظیفه داند که مهم می مهندسی 
تالش براي    کانونبعدي ي گريِ درست و ایجادِ حساسیّت در جامعه، وظیفه . بر اساس پرسشباشد فناوري می 

تلقی کرد که اقدام به نشرِ   "10رسان راهبردي پیام"را یک  کانونیافتن پاسخ است. از این نظر شاید بتوان 
 انگیزد. ها برمی ي آن هاي واقعی و قابلِ فهم در جامعه نموده و همگان را به تفکر در باره موقع پیامبه 

 گذارفرین سیاستنی کارآاآموزش کاربردي و تربیت نیروي انس
چندوجهی و پیچیده سیاستی نیز   هايه ل أعملی وسیعی است و پرداختن به مس-علمی  يحوزهگذاري سیاست

تواند با توجه  له می أند. هر مسش اب  به افرادي دارد که سطح وسیعی از مطالعات و اشتغاالت ذهنی را داشته نیاز  
مندي صرف از پایه دانشی  بهره  ه،نتیجدر  فرد باشد و  منحصر بهآن  جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی  هاي  ویژگی به  

گذار باید  نیروي انسانی سیاست  ، بر پایه علمیافزون  اي در آن دارد.  کافی نبوده و تجربه عملی نیز اهمیت ویژه
سیاسی و مبانی  -هاي اجتماعینههاي الزم براي مذاکره و همسوکردن منافع، درك زمیها و بینشواجد مهارت
ها و افراد اثرگذار در امور سیاستی نیز باشد. نیروي  گیري و اتصال به شبکهو نیز ارتباط هاه ل أحقوقی مس

هاي  طرح و تصویب گزینه يگر، در زمینه پژوهش علمی نقشِ  يگذار کارآفرین باید بتواند در زمینه سیاست
، در زمینه  ) گرالبیساز (گر و حامی توجیه یشبرد و تنفیذ سیاست، نقش ساز، در زمینه پشبکه سیاستی نقشِ 

 گر و در اجراي سیاست نیز باید نقش مهندس را بتواند ایفا کند.  ترفیع و ترویج سیاست، نقش روایت

آموزش   ي قصد دارد با برنامه  کانون  ، گذاري در ایراناي سیاستگیري جامعه حرفهبا توجه به عدم شکل
هاي موجود نیروي انسانی کشور در حوزه علوم انسانی و  جهانی، توانمندي هايه رب و استفاده از تج کاربردي 

هاي سازنده  ور نموده و با تکیه بر همکاريال و بهره گذار فعّاي سیاستاجتماعی را در راستاي ایجاد نیروي حرفه
گذاري کشور را فراهم  هاي سیاستنیروها در عرصهدخل امکان گردش این با نهادهاي عمومی و خصوصی ذي

 نماید. 

 
10 Strategic communicator 
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