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Abstract
Regardless of the controversial definitions and indexes of the elite, scientific elites
have a significant role in achieving the civilizational goals of the continuous
Islamic Revolution. They are seen as the driving force for the comprehensive
development of the society. Attention to the humanities elites is one of the current
themes in this article. This article has analyzed the statements of the Supreme
Leader of the Islamic Revolution on the elites through applying the documentary
method and thematic technique, complete sampling, and normative and
prescriptive strategy-research approach. In addition to a new presentation of the
conventional sociological approaches towards the elites, the researcher has also
used the theoretical approach of the social system and group dynamics. All in all,
the findings have been organized in four sections namely "the nature of the elites",
"the requirements and duties of the officials", "the role and responsibilities of the
elites", and "the ethical and personality considerations related to the elites”. The
results indicate the necessity of strengthening the approach of bilateral social
responsibility among the officials and elites. At the end, some practical
suggestions have been provided.
Keywords: Elites, Strategy, Supreme Leader of Islamic Revolution, Humanities,
Iran's National Elites Foundation (INEF)
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چکیده
صرف نظر از تعاریف و شاخصهای بحثبرانگیز نخبگی ،نخبگان علمی سهم ب سزایی در
د ست یابی به اهداف تمدنی انقالب م ستمر ا سالمی دارند .آنان نیروی محرک و پی شران
برای پی شرفت و تو سعهی همهجانبهی جامعه مح سوب می شوند .توجه به نخبگان علوم
ان سانی یکی از م ضامین جاری در این مقاله ا ست .این مقاله با ا ستفاده از روش ا سنادی و
تکنیک م ضمونیابی ،نمونهگیری کامل و رویکرد راهبرد-پژوه شی هنجاری و تجویزی ،به
واکاوی بیانات رهبر انقالب اسالالالمی دربارهی نخبگان پرداخته اسالالت .پژوهشالالگر عالوه بر
ارائهای جدید از رویکردهای متعارف جامعهشالالناسالالی نسالالبت به نخبگان ،از رویکرد نظری
سیستم اجتماعی و پویایی گروهی استفاده کرده است .در مجموع ،یافتهها در چهار بخش
شالالامل «ماهیت نخبگان»« ،ملزومات و وظایف مسالالالو ن»« ،نقش و تعهدات نخبگان» و
«مالحظات اخالقی و شالالختالالیتی مربو به نخبگان» صالالورتبندی شالالدهاند .نتایج نشالالان
دهندهی لزوم تقویت رویکرد مسالالالولیت اجتماعی دوجانبه در میان مسالالالو ن و نخبگان
است .در پایان ،پیشنهادهایی کاربردی ارائه شدهاند.
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مقدمه و بیان مسئله
در فرهنگ عمید« ،نخبه» به معنای برگزیده از هر چیز آمده استتت

(عمید:1362 ,

 .)1072معنا و مفهوم نخبه در هر عصر و جامعهای ،بنا بر شرایط فرهنگی ،اقتصادی
و سیا سی بر م صادیق متفاوتی دالل

دارد .بهعالوه ،م سائل ،فر ص ها و مخاطرات

معطوف به نخبگان در هر جامعهای از مبانی فکری آن جامعه سرچ شمه میگیرد .به
هر حال ،نخبه بودن گاه به معنای برتری فکری و گاه به معنای امتیازات جستتتمانی
بوده اس  .مثالً در فرهنگ غرب در دورهی یونان باستان که تفکر و استدالل منطقی،
منزل

باالیی به ا شخاص میداد ،نخبگی شامل متفکران و اهل اندی شه بود .در دوره

ی ظهور الهیات دینی و م سیحی ،نخبگی به ا شخاص متخ صص در دین اطالق می
شتتد و اصتتحاب ک یستتا از جایگاه اجتماعی باالیی بر وردار بودند .با شتتکلگیری
تحوالت رن سانس و اعتالی دوبارهی مقام ان سان ،فکر و د ستگاه عقالنی ،اکت شافی و
قدرت تجربی او به اوج و اعتال رستتید .برآمدن عصتتر روشتتنگری و اصتتحاب دائره
المعارف نیز ،اهمی

نخبگان فکری را نشتتتان میدهد .همچنین ،معیار برتری نزد

استتالم معطوف به رستتیدن به ارز هایی همچون تقوا ،جهاد و ع م استت  .آیاتی
همچون «إنّ أکرمکم عند اهلل اتقاکم»()« ،1فضتتت ّل اهلل المجاهدین ع ی القاعدین أجرا
عظیما»() 2و « قل هل یستتتتوی ال ین یع مون و ال ین ال یع مون»() 3گویای معیارهای
برتری در جامعه و میان افراد هستتتتند (ع یبابایی .)92-94 :1387 ,در این میان در
اسالم ،طبقهی عالمان و دانایان متمایز شدهاند .آنان الگوهای ا القی ،معنوی ،رفتاری
و ارزشتتی برای جامعه محستتوب میشتتوند (یونس55 :1394 ,و .)56تاریخ تمدن
ا سالمی ن شان میدهد نخبگان نقش مهمی در پی شرف های گوناگون در عر صههایی
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همچون؛ ع می ،نظامی ،صتتنعتی ،ادبی ،هنری ،حکمی و معرفتی داشتتتهاند (نصتتر,
129 :1384و )130که سهم نخبگان شیعه برج سته ا س

(والیتی.)57-59 :1389 ,

اکنون که از احیای تمدن ا سالمی در بیانیهی گام دوم انقالب ا سالمی سخن به میان
میآید ،نخبگان جوان سهم ممتازی بر عهده واهند داش .
فهم امور نخبگان نیاز به اندیشتتتهای راهبردی دارد تا پیوندی میان عرصتتتهی
نظری و عم ی با رویکردی هن جاری و تجویزی برقرار ک ند .طی دو د ههی ا یر،
رهبر انقالب ا سالمی (آی اهللالعظمی امنهای) ،تقریباً دیدارهای منظمی با نخبگان
(عالوه بر دیدار با دان شجویان و دیدار با ا ساتید دان شگاه) دا شتهاند که ود ،ن شان
به منزل

دهندهی ضتترورت تکریم و توجه وی،ه ،نستتب

نخبگان استت  .در چند

سال ا یر ،ای شان بر مو ضوع نخبگان ع وم ان سانی نیز تأکیدی م ضاعف دا شتهاند
( امنهای.)1398 ,
سند راهبردی ک شور در امور نخبگان ،م صوب ج سهی  248شورای عالی
انقالب فرهنگی در تاریخ  1391/07/11استت

که مشتتتمل بر چهار فصتتل یعنی؛

«تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی»« ،چشتتمانداز و اهداف کالن»« ،راهبردهای کالن
و اقدامهای م ّی» و «چارچوب نهادی الزامات اجرایی» ا س  .در این سند ،صرف ًا
در دو قستتم

به ع وم انستتانی اشتتاره شتتده است

که یکی به تقوی

و گستتتر

مشاورههای تحصی ی و افزایش آشنایی با رشتههای این ع وم اشاره دارد و دیگری
به تال

برای رفع موانع ج ب و افزایش ج ابی

ع وم پردا ته استت

حضور اجتماع نخبگانی در این

(شتتورای عالی انقالب فرهنگی10 :1391 ,و .)13به هر حال،

اگر ع م بهمثابهی امری اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شتتود ،آنگاه ستترشتتتی
ارتباطی ،معنایی ،فرهنگی و تعام ی در بطن جامعه و فرهنگ پیدا میکند .بر این
مبنا ،تعریف ،معیارها و شتتتا ص های نخبگان(بهوی،ه در ع وم انستتتانی) نیازمند
اقتضائات و مالحظات مضاعفی واهد بود.
برای رفع بر ی کاستتتیهای ستتازمانی و نیز اهداف تمدنی نستتب

به ع وم

ان سانی ،از سال  1394طرحی م ّی مو سوم به «گفتمان نخبگان ع وم ان سانی» (به
نشتتانی  )https://goftman.ir/sbtبا هدای

دفتر تب یغات استتالمی و حمای

معاون

نخبگان در اندیشۀ راهبردی رهبر انقالب اسالمی

ع می و فناوری ریا س

جمهوری ،راهاندازی شده ا س

محور و پ،وهش-محور برای شناسایی و پرور
هدف اعالمشتتده عبارت از؛ ایجاد ظرفی
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که به صورت آموز -

استعدادهای برتر فعالی

میکند.

ع می الزم در دانشتتجویان نخبهی ع وم

ان سانی برای ورود فعال به عر صۀ گفتمان سازی ،آموز  ،پ،وهش و نظریهپردازی
در مطالعات انتقادی ع وم انسانی و تحول در ع وم انسانی اس .
در کنار سند راهبردی نخبگان و اقداماتی همچون؛ طرح گفتمان نخبگان ع وم
انستتانی ،محورهای راهبردی مستتتخرج از بیانات رهبر انقالب استتالمی میتواند،
ش
زمینهای منا سب برای ساماندهی بهتر امور به نخبگان ،فهم نخبگان و م سیر پی ِ
روی نخبگان باشد .این ضرورت به ماندگاری ظرفی
جوان در ک شور برای ا ستمرار پی شرف

دانشجویان جوان و نخبگان

ایران ا سالمی کمک میکند .صرف نظر از

مستتت هی مهاجرت نخبگان که البته در نوبهی ود حائز اهمی
عرفانمنش ،)1394 ،باید توجه داشتتت

استتت

(توکل و

که الزاماً ،هر گونه مهاجرت دانشتتتجویان

جوان به معنای مهاجرت نخبگان(یا تعبیر مصط ح آن یعنی فرار مغزها) نیس .
طبق اعالم مرکز رصد انهی مهاجرت ایران ،وابسته به پ،وهشکدهی سیاس
گ اری دان شگاه صنعتی شریف و مورد حمای
جمهوری(که ستتتامانهی

https://imobs.ir

معاون

ع می و فناوری ریا س

را راهاندازی کردهاند) ،میزان م هاجرت

دانشجویان ایرانی طی سالهای ا یر افزایش داشته و در سالهای  2000تا  2018با
افزایش  2/3برابری همراه بوده اس ت  ،بهطوریکه این آمار از  17477نفر در ستتال
 2000به  56376نفر در ستتال  2018رستتیده است  .در این مدت ،رتبهی دانشتتجو
فرستتتتی ایران از رتبهی  28در جهان به رتبه  12افزایش یافته استتت  .منطقهی
آمریکای شتتمالی و اروپای غربی ،همواره مقصتتد محبوب دانشتتجویان ایرانی برای
تحصیل در ارج از کشور بوده ،اما طی سالهای ا یر به دلیل سیاس گ اریهای
سخ گیرانهی روادید در آمریکا ،افزایش نرخ دالر و شیوع کرونا ،افزایش شمار
دان شجویان ایرانی در ک شورهایی همچون آلمان ،کانادا ،ایتالیا که قوانین سادهتری
نیز برای پ یر

دانشجویان دارند و همچنین ،کشورهای همسایه همچون ترکیه و

ارمنستتتان که هزینهی تحصتتیل در آنها پایینتر میباشتتد ،رخ داده اس ت  .از ستتال
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 2015تا سال  ،2021نرخ بازگ ش

متخ ص صان و دانشآمو تگان ایرانی به دا ل

ک شور روند صعودی دا شته ا س  .نرخ بازگ ش

متخ ص صان ایرانی ،سبب ارتقای

شا ص الص چر ش نخبگان ایرانی از تراز  -39/0در سال  2010به  -24/0در
سال  2018شده ا س  .همچنین در ایران ،جمعی

دان شجویان ارجی از حدود

 5500نفر در ستتتال  1390به حدود  44300نفر در ستتتال  1399رستتتیده استتت
(ص واتی.)1400 ,
بنا بر آنچه گفته و آماری که مرور شتتتد ،توجه به اندیشتتتهی راهبردی رهبر
انقالب اسالمی میتواند ،ابعاد و اضالع گوناگونی را برای اتخاذ تدابیر و سیاس ها
در قبال دان شجویان جوان و نخبگان جوان تر سیم نماید .این مقاله تال

میکند تا

مفهوم نخ به ،و ظایف مستتت والن در ق بال آن ها ،تع هدات نخب گان به جام عه و نیز
مالحظات ا القی مربوط به نخبگان را از بیانات رهبر انقالب ا سالمی به صورت
راهبردی استخراج و ارائه نماید.
 .1اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف مطالعهی حاضتتر عبارت استت

از؛ استتتخراج محورهای استتاستتی دربارهی

نخبگان ،بر مبنای اندیش تهی راهبردی رهبر انقالب استتالمی به منزلهی یک چشتتم
انداز (با تأکید بر نخبگان ع وم انسانی) .سؤال اص ی مقاله این اس

که نخبگان در

اندیشتتتهی راهبردی رهبر انقالب استتتالمی چگونه دیده شتتتدهاند و شتتتامل چه
مالحظاتی بر مبنای فرص ها ،تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف اس ؟
 .2پیشینه پژوهش
مرور پی شنه ن شان میدهد که تاکنون پ،وه شی به طور م ستقل و ر سمی به واکاوی
تح ی ی بیانات رهبر انقالب اسالمی دربارهی نخبگان نپردا ته اس ؛ اما با توجه به
محتوا و م ضامین این پ،وهش در سایر ابعاد نظری ،نزدیکترین موارد به شرح زیر
معرفی و سپس ،جمعبندی میشوند.
عرفانمنش ( ،)1400در پ،وهشتتتی به ارزیابی وضتتتعی

حکمرانی پایدار در

شورای تحول ع وم ان سانی در چارچوب بیانیهی گام دوم انقالب ا سالمی پردا ته
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اس ت  .بر طبق پ،وهش م کور ،پایداری ع وم انستتانیِ متناظر با انقالب استتالمی و
رویکرد تمدن سازانی آن ،نیازمند صیان

شدن در برابر گفتمانهای رقیب ا س .

ج وگیری از «تروریستتتم ع می» در عرصتتتهی ع وم انستتتانی یکی از محورهای
موضتتوعی راهبردی برای حکمرانی در عرصتتهی ع وم انستتانی استت  .از اینرو،
حمای

و ج ب نخبگان جوان و استتتاتید دارای انگیزه و معتقد به گفتمان انقالب

اهمی

دارد.
رو حانی و دیگران ( ،)1398نظر یهی زمی نهای از رو یارویی نخب گان جوان با

بروکراستتی بنیاد م ّی نخبگان ارائه دادهاند .عمدهترین مباحث ،مشتتتمل بر محورهای
زیر اس ت ؛ بنیاد کمتجربه ،بنیاد در حال گ ار به ستتازمانی اداری ،بیمالحظگی کامل
بنیاد به رویههای گ شتتتتهی ود ،غیر منعطف بودن ،کمبازدهی و کار ناب دی بر ی
کارمندان ،وجود آییننامههای تفسیرپ یر و بدون شمولگرایی و ضد نخبه ،تقسیمکار
ضعیف ،دوری از کارهای جمعی ،سنجشهای کمّیگرایانه و نظام نظارت و داوری
معیوب ،و ضعی

بیمارگون سازمان ،غیرهو شمندی ،رابطه ساالری ،مهند سیمدار،

دوندگی زیاد نخبگان برای رسیدن به نتایج ،وجود تنش و ناکارآمدی.
رو حانی و ان بارلو ( ،)1397م طال عهای کیفی از جای گاه نخب گان جوان ایرانی
انجام دادهاند .مباحث و نتایج این پ،وهش عبارت هستتتتند از؛ جایگاه نامط وب و
ظاهری نخبگان در اجتماع ،شرایط نام ساعد و پیشبینی ناپ یر برای فعالی
کاری و ستتیاستتی نخبگان در بستتتر عدم حمای

ع می،

از ستتوی بنیاد ،دورنمای آیندهای

تاریک و تر سناک در ت صور نخبگان ،راهکارهای جمعی و شخ صی نخبگان برای
بهبودی جایگاهشتتان در اجتماع ،کستتب موفقی های شتتخصتتی از دریچهی برنامه
ریزیهای شخ صی ،سران نخبه بودن و تال

برای گ ار از بنیاد و گ ار پُرگداز

از کشور(فرار مغزها).
روحانی و دیگران ( ،)1395بر ستتتا
مشتتارک

فهم و تجربهی ستتترآمدان از فرآیند

در برنامههای بنیاد م ّی نخبگان را به پ،وهش گ اشتتتهاند .هف

مقوله،

اح صا و جمعبندی شدهاند؛ م شارک جویی نخبگان در برنامهها ،برنامههای ج ب
و ج وگیری از روج نخب گان ،بر نا مه های ا یدئولوژیگرای کم کارکرد ،طراحی
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برنامه های جایگزین به گزینش نخبگان ،برنامه های جایگزین لغوشتتتده ،نا امیدی
نخبگان و ناتوانی در ج ب سرمایهها و گ ار از بنیاد.
طالبزاده و ادمی ( ،)1397در پ،وهشتتی به مدیری

بهینهی منابع انستتانی

نخبه با بررسی نیازها ،موانع ،مشکالت و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه ود آنها
پردا تهاند .نیازها ،شتتامل اشتتتغال متناستتب با توانمندیها و تستتهیل در ادامهی
تحصتتتیل در مقاطع تحصتتتیالت تکمی ی و همچنین ،مشتتتکالت و موانع شتتتامل
بروکراسی اداری و توجیه نبودن دانشگاهها و سایر مؤسسات و سازمانهای مرتبط
با امور نخبگان ،مشکالت تسهیالت ارائه توسط بنیاد و بیتوجهی به نخبگان بر ی
حوزهها از جم ه ع وم انسانی هستند.
زهرهای و دیگران ( ،)1397به بررسی وضعی

ظرفی سنجی توسعهی فرآیند

به کارگیری نخبگان ،بر مبنای دیپ ماستتی فرهنگی کشتتور مبادرت کردهاند .تمرکز
پ،وهش بر برر سی ب ستر سازی ف ضای فعالی

نخبگان ،بهرهبرداری از ظرفی

ایده

پردازی نخبگان ،تناستتبستتازی حضتتور نخبگان بر مبنای دیپ ماستتی فرهنگی و
وضعی

سا تار و مجموعهی قوانین فرهنگی کشور ،معطوف اس .

یزدانین سب ( ،)1394به برر سی انتقادی نظریهی نخبگان در ع وم اجتماعی و
مفهومپردازی مجدد آن با تأکید بر ستتا تار اقدام کرده استت  .در ابتدا ،دو دیدگاه
کالستتیک و معاصتتر واکاوی شتتده و ستتپس ،دو رویکرد کارکردگرا و انتقادی به
نخبگان معرفی شدهاند .توان سا تاری در دو بُعد منابع قدرت و سازمان نخبگان
میتواند به تحقق و اثربخ شی نخبگان منجر شود .روابط نخبگان بر ا ساس نوع و
شدت ت ضاد میتواند ،طیفی از ت ضاد ایدئولوژیک ،ت ضاد منافع ،ائتالف ،توافق یا
وفاق را شامل شود.
جمعبندی پ،وهشها حاکی از حرک

ادبیات تولیدی در دو مستتتیر استتت :

نخس  ،نوعی آسیب شناسی سازمانی بنیاد م ّی نخبگان بر اساس تجربهی زیستهی
نخبگان و راهکارهای فائق آمدن بر مستتائل و دوم ،تال

نظری برای ستتامان دادن

به مفهوم و م صادیق نخبه که چندان به نتیجهی کاربردی و عم یاتی نر سیده ا س .
این پ،وهش ،عالوه بر تعقیب اهداف اصتتت ی ود ،تال

مستتتتق ی برای ارائهی
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چارچوبی از رویکردهای متعارف جامعهشتتناستتی ترتیب میدهد که برای پ،وهش
گران آینده نیز قابل بهرهمندی باشد.
 .3مالحظات مفهومی و نظری
در این بخش ،پس از تعریف مفهوم اصتتت ی مقاله (یعنی نخبگی) که دربرگیرندهی
واکاوی مفهومی و سنجشی استعداد در شان و نخبه اس  ،مبانی نظری شامل سه
بخش زیر مرور می شوند :رویکردهای متعارف جامعه شنا سی به نخبگان؛ رویکرد
نظری سیستمی و پویایی گروهی به نخبگان؛ چالش «بروکراسی-نخبگان» و راهکار
«مس ولی

اجتماعی» .در پایان ،جمعبندی نظری بیان میشود.

 .1-3تعریف مفاهیم
 .1-1-3واکاوی مفهومی و سنجشی استعداد درخشان و نخبه

در آغاز باید تصتتتریح کرد که بیم آن وجود دارد ،واژهای که معنی و مفهوم ک ی،
فراگیر و بسیار گستردهای داشته باشد ،از محتوا الی شده و افادهی هیچ معنایی را
نکند .شتتتاید وجه متناق

نمای مفهوم «نخبه» در همینجا نهفته استتت  .چنانچه

تعاریف ژنتیکی از نخبگی ،موقتاً در پرانتز گ ا شته شوند ،میتوان از مبنایی پ سینی
مبتنی بر شتتتنا

انستتتان بهمنظور تعریف «نخبه» آغاز کرد .بر استتتاس تعریف

م شهوری که آبراهام مازلو1از س س ه مراتب نیازها ارائه داده ا س  ،نیازهای ک ی و
عمومی تمام انسانها شامل چند دستهی اساسی هستند (ویتن)237 :1385 ،؛ مادی،
ایمنی و امنی  ،تع قپ یری و محب  ،تکریم ،احترام و کستتب شتتهرت ،شتتنا تی،
ودشتتکوفایی استتتعدادها .بر این استتاس ،احراز نخبگی معطوف به گ ار از زمینه
هایی از سطح سوائق به سطح بینشی اس  .سیر تکام ی نگر

به انسان در دنیای

مدرن م سیری را نشان میدهد که شامل انسان عقالنی-اقتصادی ،انسان اجتماعی،
انسان ودیاب و انسان پیچیده و چند-بُعدی اس

(ق یپور.)73 :1387 ،

نظریات متعددی دربارهی نخبگان وجود دارد ،بر ی مانند افالطون نخبگی را
1. A.H. Maslow
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انتستتابی-بیولوژیکی میدانند که بر طبق آن ،انستتانها را به مس و مفرغ-صتتفتی،
نقره-صتتفتی و طال-صتتفتی تقستتیم میکند (افالطون )153 :1363 ،و اکثر نظریات
دیگری هم هستتتند که نخبگی را با تال

اکتستتابی افراد همراه میدانند .همچنین،

رویکردهایی ه ستند که بر پیوند منافع طبقات نظامی ،سیا سی یا اقت صادی با احراز
عنوان نخبگی دالل
رای

دارند .ماکس وبر 1،گائتانو موستتتکا 2،وی فردو پارهتو3و ستتتی.

می ز4از جامعهشتتناستتان شتتا صتتی هستتتند که به بحث نخبگان از منظرهای

متفاوتی پردا تهاند .همچنین از میان متأ ران ،پییر بوردیو5تح یل چند -جانبهای
از منظر فرهنگ و سبک زندگی مربوط به طبقات مخت ف ارائه داده که بر طبق آن،
نخبگی استتاستتاً ،استتتگاهی معطوف به طبقات باالستت

(عرفانمنش و بستتتان،

.)1394
از نظر گی رو شه 6،نخبگان ا شخاص و گروههایی ه ستند که در نتیجهی قدرتی
که بهدس

میآورند ،یا تأثیری که بر جای میگ ارند ،یا تصمیماتی که اتخاذ میکنند

یا ایدهها ،احساسات و هیجاناتی که بهوجود میآورند ،در کنشگری برای جامعه مؤثر
واقع می شوند (گی .)121 :1387 ,انواع نخبگان عبارت ه ستند از :نخبگان سنتی و
م هبی ،نخب گان تکنوکرات یک ،نخب گان مالک ی  ،نخب گان کاریز مات یک ،نخب گان
ستتمبولیک و نخبگان ایدئولوژیک و معنوی .راههای تأثیر نخبگان بر جامعه عمدتاً از
دو طریق تصتتمیمگیری و الگوستتازی رقم می ورد (گی .)121-127 :1387 ,کارل
مانهایم7نخبگان را به سه د سته تق سیم میکند؛ نخبگان سازمانی و سیا سی ،نخبگان
فکری و هنری و نخبگان دینی و ا القی ).(Hartmann, 2007: 27
در مجموع امروزه ،مفهوم نخبه با ق مرو ع می قراب

یافته استتت  .اصتتتطالح

ا ستعداد در شان( )Giftedدر محیطهای آموز شی از اوایل دههی  1920هنگامی که
1. M. Weber
2. G. Mosca
3. V.F.D. Pareto
4. C.W. Mills
5. P. Bourdieu
6. G. Rocher
7. K. Mannheim
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لوئیس ترمن 1،مطالعهای را دربارهی دانشآموزان با بهرهی هوشتتتی باال هدای

می

کرد ،بهکار گرفته شد (اینسورث .)113 :1394 ،نخبگان ممکن ا س

در عر صههای

مخت فی همچون هنری ،ورز شی و ع می دارای ا ستعداد ارقالعادهای با شند .همان
طورکه ممکن ا س

در بر ی دیگر از عر صهها ،کندتر عمل کنند .در سند راهبردی

کشتتور در امور نخبگان ،نخبه این چنین تعریف شتتده استت « :به فردی برجستتته و
کارآمد اطالق میشتتتود که در
مدیری

ق و گستتتتر

ع م ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و

کشتتور در چارچوب ارز های استتالمی اثرگ اری بارز داشتتته باشتتد و

همچنین ،فعالی های وی بر پایۀ هو  ،القی  ،انگیزه و توانمندی های ذاتی از
یک سو و برگی ،تخصص و توانمندیهای اکتسابی از سوی دیگر ،موجب سرع
بخ شیدن به پی شرف

و اعتالی ک شور شود» ( شورای عالی انقالب فرهنگی:1391 ،

 .)5یکی دیگر از صایصی که با مفهوم نخبه پیوند یافته ،جوانی اس  .البته طبق اثر
ماتیو ( ،)Matthew Effectدانشمندان برجسته اعتبار زیاد و نامتناسبی برای دم شان
به ع م دریاف

میکنند ،درحالیکه اشخاص جوان و نسبتاً ناشنا ته در قبال دم

مشابه اعتبار اندکی بهدس

میآورند

(.)Merton, 1998

یکی از چالشها برای کشتتف و شتتناستتایی نخبگان ،شتتا صها و مالکهای
ارزیابی ا س  .چه ب سا نخبگان بالقوهای با شند که بهدلیل وجود م شکل یا نقص در
شا صها (یعنی همهجانبه نبودن معیارها) ،ا سا ساً شنا سایی ن شوند .از اینرو،
پ،وهشتتگران پیشتتنهاد کردهاند که هنجارهای ع می بومی در تشتتخیص نخبگان در
نظر گرفته شود (اینسورث115 :1394 ,و .)116البته سابقهی ع می ن شان میدهد
که هر چهقدر هم که یک مفهوم ،کیفی و دارای دامنهی شمول وسیع باشد ،باأل ره
گزیری از شا ص سازی بهمنظور سنجش و کمّی پ یری نی س  .و ضعی

بین

الم ی و رویهی بنیاد م ّی نخبگان در ایران نیز مشتتتتمل بر کاربر های ارزیابی
دارای مقولههایی با تعیین سقفی از ضرایب عددی ا س

که سطح ا ستعدادهای

برتر ،سرآمدان و نخبگان را مشخص و درجهبندی میکند.

1. L. Terman
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 . 2-1-3سطوح تحلیلی مفهوم نخبگی

برای فهم جماع

نخبگان ،صرف نظر از دیدگاههای زی س

شنا سانه ،می توان از

دریچهی مفهومی و تح ی ی ع وم مخت ف انستتانی بهرهمند شتتد .بهنظر میرستتد؛
ع ومی همچون جامعهشناسی ،ع وم سیاسی ،مدیری

و روانشناسی ،مبانی تعریفی

و تح ی ی متفاوتی را پی شنهاد میکنند .سطح تح یل مو ضوع نخبگان در هر یک از
این ع وم میان طیفی از سطوح ُرد(فردی) ،میانه(گروهی) و کالن(جامعوی) جای
میگیرد .جامعهشتتناستتیِ متعارف به فهم نخبگان به عنوان گروهی عمدتاً اق ی

از

کنشگران و عامالن در بستر سا تار و شرایط اجتماعی و فرهنگی میپردازد .از این
منظر ،توجه به متغیرهای اجتماعی و تا حدودی جمعی شتتنا تی در شتتناستتایی و
فهم زندگی نخبگان اهمی

دارد .نخبگان از دن یای اجت ماعی تأثیر میگیرند و بر

حسب آن تعیّن مییابند ،و نیز به نوبهی ود بر جامعه اثر میگ ارند .ع وم سیاسی
ال
عمدتاً نگاهی از باال(عرصتتهی حکوم ) به تأثیر و نقش نخبگان قدرت دارد؛ مث ً
این که رابطهی تأثیری نخبگان و حکوم
مدیری

در چه فرآیندهایی رقم می ورد .ع م

نخبگان را بهمثابهی سرمایهی انسانی ممتاز برای سازمانها مطالعه میکند؛

مثالً اینکه ،چگونه دانش و مهارت نخبگان ،بهرهوری یک شتتترک

را افزایش می

دهند .سرانجام ،روان شنا سی به وی،گیهای شخ صیتی و فردی نخبگان از جم ه
هو

آنان متمرکز اس .
جدول  .1سطح تحلیل و محور موضوعی برخی علوم انسانی نسبت به نخبگان

منبع :مؤلف
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 .2-3مبانی نظری
 .1-2-3رویکردهای متعارف جامعهشناسی به نخبگان

بر اساس استنباط نظری پ،وهشگر ،در مجموع بر ی رویکردهای متعارف و عمده
در جامعهشناسی برای فهم نخبگان را میتوان بهشرح زیر صورتبندی کرد:
 .1در رویکرد کارکردگرایانه ،نخبگان بهعنوان گروهی از افراد ت قی میشتتوند
که در رده نظامات مخت ف اقت صاد ،سیا س  ،حقوق ،انواده ،آموز

و ر سانه

حضتتتور دارند و عم کرد آنها در هر رده نظام ،دارای کارکرد مؤثر در بقای کل
نظام اجتماعی ا س  .ح ضور آنها م سیر وفاق ،د س یابی به اهداف ،حفظ نظم و
ا ستمرار حیات جامعه را ت سهیل میکند .نخبگان به ا ستمرار فرآیند جامعهپ یری و
پرور

دیگران نیز کمک میکنند .البته ح ضور نخبگان در جامعه ممکن ا س

آثار

ثانوی ،نا واسته و ک،کارکردی نیز بههمراه داشته باشد.
 . 2در رویکرد انتخاب عقالنی که متأثر از اقت صاد نوکال سیک ا س  ،کن شگران
دارای اهداف معین هستتند که باید با ستاماندهی منابع ،شترایط محیطی و انتخاب
بهترین ابزار به بیشترین ستتود دس ت

یابند .آنها اولوی ها و منافعی دارند که باید

بر استتاس منطق هزینه-فایده آنها را محقق ستتازند .نخبگان کستتانی هستتتند که در
فرآیند م کور بیشترین موفقی

را دارند.

 .3در رویکرد تضتتاد که جامعه شتتامل گروههایی با اهداف گوناگون و بعض تاً
مت ضاد دیده می شود ،نخبگان هر جرگه نقش ا سا سی در ج ب و ک سب منافع به
سود گروه ود دارند .آنها سردمداران افرادی ه ستند که به دنبال بر هم زدن نظم
کنونی و ایجاد نظام مط وب معطوف به منافع پنهان و آشکار و دیدگاه ود هستند.
این نخبگان هر گروه هستتتند که م اکره ،چانهزنی و فشتتار را ستتامان میدهند و
هدای

میکنند.
 .4در رویکرد تف سیری و جامعه شنا سی ُرد ،تمرکز بر وجوهی مانند تعریف

نخبگان از ود ،نگر

هویتی و سهم دیدگاه دیگران در شکلگیری منزل

نخبگان،

نظام باورها و ارز های نخبگان ،معانی و نمادهای موجود میان نخبگان و فهم و
پ یر

میانذهنی در بستر زندگی اجتماعی همراه با سایر کنشگران اهمی

دارد.
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جدول  .2برخی رویکردهای متعارف و عمده در جامعهشناسی برای فهم نخبگان

منبع :مؤلف

 .2-2-3رویکرد نظری سیستمی و پویایی گروهی به نخبگان

در کنار رویکردهای متعارف جامعهشتتناستتانه که به آنها اشتتاره شتتد ،فهم نخبگان با
رویکرد نظری سی ستم اجتماعی و پویایی گروهی کاربرد بیشتری دارد و با مقا صد
راهبردی و ستتیاستتتی این پ،وهش هماهنگتر استت  .در این منظر ،نخبگان در یک
سیستم اجتماعی قرار میگیرند .شنا

سیستمی به چگونگی روابط و سازمانیافتن

مؤلفههای تشکیل دهندهی آنها تأکید میکند .سیستمهای اجتماعی را افراد ،به وجود
میآورند و هستهی آنها ،کنش یا الگوهای پیچیدهی رفتاری در افراد اس  .این شبکه
ی روابط و فعالی های الگودار متأثر از ت قی ،ادراکات ،اعتقادات ،انگیز  ،عادتها
و انتظارات کن شگران ا س  .بر این ا ساس ،الزم ا س

که چند ا صل وجود دا شته

با شد .1 :باید بتواند هدف ا ص ی ود را محقق سازد .2 ،با سایر سی ستمها سازگار
باشد .3 ،ود را در برابر تهدیدهای بیرونی و درونی حفظ کند .4 ،در عامالن انسانی
انگیزه ایجاد کند .5 ،رو های مؤثری برای تقستتیمکار ،ستتا تار ا تیارات ،تعریف
مشتتاغل و نقشها ،ستتا تار منزل

و پادا

داشتتته باشتتد .6 ،اعتقادات ،ارز ها و

هنجارهای مشتتترکی را بین اعضتتا حفظ کند .7 ،حداق ی از کنترل را اِعمال کند و .8
نظم و تعادل ود را حفظ کند (.)Schneider, 1957: 24-25
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یا تضتتتعیف کند،

عبارت ه ستند از (ق یپور230 :1387 ,و :)231شدت رابطه ،موفقی

گروه ،اندازه

ی گروه ،ترکیب گروه ،شتترایط دا ی و ارجی و محیط فیزیکی .هر یک از این
عوامل در برر سی و ضعی

نخبگان مؤثر واهد بود .ضمناً ،شا صهایی وجود

دارد تا تجمع عدهای از افراد (در اینجا یعنی نخبگان) ،گروه مح سوب شود (ق ی
پور .1 :)220 :1387 ,وجود تعامل منظم و الگودار بین اعضتتتای گروه .2 ،وجود
احستتاستتات ،تمایالت و عواطف مشتتترک بین آنها .3 ،وجود اهداف مشتتترک بین
اع ضا . 4 ،وجود سا تار و روابط ن سبتاً پایدار یعنی وجود ت شکل عالوه بر تجمع،
 .5وجود هوی

مشتتترک بین اعضتتای گروه و احستتاس تع ق به گروه .6 ،وجود

هنجارها و ارز های مشترک و  .7شنا

افراد از یکدیگر.

 .3-2-3چالش «بروکراسی-نخبگان» و راهکار «مسئولیت اجتماعی»

رویکرد سی ستم اجتماعی و پویایی گروهی برای مطالعهی نخبگان منا سب ا س ،
اما در دنیای واقعی اجتماعی عمدتاً ،ستتیستتتمهای معطوف به رستتیدگی نستتب

به

امور نخبگان از نوع رسمی و در قالب بروکراسیهای مرسوم اس  .مضافاً ،مواجهه
ی تجاری (بنگاهی) ،با نخبگان و دست آوردهای آنها یا احیاناً ،تبدیل شتدن منطق
معادالتی به معیار شنا سایی نخبگان به ت شدید بر ی منا سبات ناهم ساز مربوط به
امور نخبگان دامن میزند .از اینجا ،چالشی بهوجود میآید که پردا تن اجمالی به
آن ضروری مینماید.
آسیبهای نگر

سازمانی به نخبگان موضوع حساس و حائز اهمیتی اس .

نگاه ارباب رجوعی به نخبگان از سوی سازمانهای اجتماعی متولی ،ممکن ا س
به تدریج نگر

انعطاف ناپ یر ،تطبیق ناپ یر و غیر الق به افراد را دامن بزند .در

این صورت قدرت ،جان شین تخ صص می شود و ارتباطات و گ شودگی را تخریب
میکند).(Klagge, 1997: 63-68

اطاع

این امکان وجود دارد که شخ صی

و سازگاری بیش از حد ،نسب

نمونه ،نگر

نخبه با شرایط

به قواعد بروکراتیک مواجهه شود .بهعنوان

به مقررات و دستتتتورالعملها به عنوان ابزار تستتتهیلکننده ،ود به
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اهداف تبدیل شتتوند .وی یام وای  1بر این باور استت
مجموعه و سازمان ،میتواند ا صال
ابتکار ،القی  ،پرور

که آزمونهای راهیابی به یک

یابد و این الف روحیهی ا ستقالل ،آزادی،

و شکوفایی ا ستعداهای ان سانی ا س  .این روند تا جایی

ادامه مییابد که ان سانهای امروزی ،تبدیل به ان سان سازمانی می شوند؛ یعنی تفوق
معیارهایی از صالحی

(.)Whyte, 1956: 13

که سازمان تعیین کرده اس

در بحث از منطق تجاری و بنگاهی نیز ،باید اشتتاره کرد که بستتیاری از محافل
ع می ایران ،بیش از اندازه و به طور بیرویه و حتی ظاهرستتتازانهای ،درگیر فکر
تجاریستتازی ع م ،آن هم با نام کارآفرینی شتتدهاند .این رویه ممکن استت
دونالدی شدن دانشگاه منجر شود (فراس

واه .)185 :1397 ،اکثر دانشگاهها به یک

دیوانستتتاالری دولتی ،گره وردهاند و از هر جه
چشم به آنجا دو ته و وابسته شدهاند (فراس
کیفی

به مک

(مثل بودجه ،بخشنامه و غیره)
واه .)188 :1397 ,اساساً ،ا ستقرار

با رو های دیوان ساالر دولتی جواب نمیدهد (فرا س

واه.)251 :1397 ،

از اینرو ،نخبهگرایی ع می میتواند به یک مخاطره تبدیل شود و راه حل این ا س
که ترویج ع م یا عمومیستتازی ع م صتتورت پ یرد .ع م باید در بطن زندگی نقش
داشتتته باشتتد (فراستت
مس ولی
ا

واه .)274 :1397 ,رویکردهای ستتالهای ا یر ،بر مفهوم

اجتماعی متمرکز شدهاند .مس ولی

با جامعه و تعهد به حفظ مشتتتارک

اجزای آن دالل

اجتماعی سازمان بر توجه آن به رابطه
و تأمین اهداف جامعه ،به عنوان یکی از

دارد .ستتازمان باید در اتخاذ تصتتمیمات و انجام فعالی ها ،اصتتول

پاسخگویی و شفافی

را سرلوحهی کار ویش سازد

(.)Frederick & et al, 1999

جمعبندی نظری؛ این مقاله از رویکرد تف سیری -که شرح آن گ ش  -بهره
برده ا س  .همچنین ،در واکاوی بیانات رهبر انقالب ا سالمی و تح یل تال
استت
مس ولی

کرده

تا بر رویکرد نظری ستتیستتتمی و پویایی گروهی به نخبگان و نیز رویکرد
اجتماعی تمرکز کند.

 .4روش تحقیق
این پ،وهش از رو

استتت نادی ( )DRMبا تکن یک تح ی ی مضتتتمون یابی برای
1. W.H. Whyte
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ا ستخراج اندی شهی راهبردی ا ستفاده کرده و یافتهها را به شیوهای چند-مرح های،
کدگ اری و طبقهبندی کرده اس

(صادقی و عرفانمنش .)1394 ،به این منظور ،به

دو پایگاه مربوط به بیانات رهبر انقالب استتالمی یعنی؛

https://farsi.khamenei.ir

و

 ،https://www.leader.irمراجعه شد و با استفاده از نمونهگیری کامل موسوم به تمام
شماری ،بیانات معطوف به نخبگان از سال  1368تا نیمهی سال  1400جس وجو
و واکاوی اولیه شد .واکاوی ثانویه ن شان داد که م ضامین مورد نظر پ،وهش عمالً
 ،شامل بیانات از سال  1380هستند .در ادامه ،رویکرد راهبرد-پ،وهشی هنجاری و
تجویزی انتخاب و مبنا قرار گرفته ا س  .شکلگیری راهبرد ،حا صل نوعی فرآیند
تح ی ی و قاعدهمند اس

که باید عوامل درونی و عوامل بیرونی(شامل نقاط ضعف

و قوت ،فر ص ها و تهدیدها) را بهمنظور بهرهمندی از منافع نهفته در فر ص ها و
اجتناب از زیانها ،هماهنگ و پایش کرد .راهبردها ،چارچوبی از بایدها و نبایدهای
مط وب فراهم میآورد ند .امور راهبردی

هن جاری را بهمنظور تغییر در ج ه

ب ندمدت ،واقعشتتده در محیطی رقابتی و دارای نقش حیاتی هستتتند (وردین،اد و
بهرامی.)152-156 :1394 ،
از نظر آلفرد چندلر 1،راهبرد به معنای تعیین اهداف ب ندمدت یک ستتتازمان و
گزینش مجموعهی اقدامات و تخ صیص منابع الزم برای د س یابی به این اهداف
استتت

(وردین،اد و بهرامی .)150 :1394 ،از نظر هنری مینتزبر  2،چ ند ت قی از

راهبرد وجود

دارد ):(Mintzberg, 1994

 .1راهبرد به منز لهی برنامه( )Planکه ع بارت استتت
آگاهانه یا راهنماییهایی که برای مواجهه با یک موقعی

از :مجموعه عم یات

وجود دارد.

 .2راهبرد به منز لهی الگو( )Patternکه ع بارت از جر یان اَع مال و به مع نای
ثبات و تداوم الگوی رفتاری اس .
 .3راهبرد به منزلهی موقعی ( )Positionکه عبارت از نیروی واسط و به معنای
رابط میان سازمان با محیط و موقعی

سازمان اس .
1. A.D. Chandler
2. H. Mintzberg
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 .4راهبرد به منزلهی دیدگاه( )Perspectiveکه عبارت از جهانبینی و به معنای
شیوهی نگاه کردن به جهان میباشد.
در سطحی پایینتر الزم اس

که برای راهبردها ،سیاس هایی جزئیتر در نظر

گرفته شتتود تا به مرح هی کاربردی نزدیکتر شتتود .بهطور ک ی ،باید به ستت ستت ه
مراتب ارز  ،هدف و ستتیاستت

توجه کرد .ارز

عبارت استت

از ترجیحات و

اولوی های مادی و معنوی که انستتانها در منش زندگی ود قائل میشتتوند .این
ارز ها ،متأثر از مبانی هستی شناسی و انسان شناسی هستند .هدف ،عبارت اس
از مقاصتتتدی که در زمینه های گوناگون دنبال میشتتتوند تا ارز هایی را محقق
سازند .پس ،اهداف جزئیتر و متنوعتر از ارز ها مطرح میشوند .برای دس یابی
به یک هدف اص ،میتوان به اتخاذ ستتتیاستتت هایی مبادرت ورزید که شتتتامل
راهکارهای اجرایی اس
هستند بر

(اشتریان .)95-97 :1391 ,انواع اقدامات سیاستی مشتمل

(:)Dunn, 1981

 .1اقدامات تنظیمی که برای اطمینان یافتن از مطابق

سیا س ها با معیارها و

فرآیندهای وی،های ،طراحی و اجرا میشوند.
 .2اقدامات تخصیصی که مست زم ایجاد نتایج روجیهایی در زمینهی مسائل
مالی ،زمانی ،نیروی انسانی و تجهیزات هستند.
 .3ورودیهای سیاستی که شامل منابعی همچون زمان ،پول ،نیروی انسانی و
امکانات برای اقدامات و وظایف مطرح در برنامهها هستند.
 .4فرآیندهای سیاستی که شامل فعالی ها و جه گیریهای اداری و سیاسی
هستند.
 .5یافتههای پژوهش
پرسش اص ی مقاله این بوده که نخبگان در اندیشهی راهبردی رهبر انقالب اسالمی
چگونه دیده شتتدهاند و شتتامل چه مالحظاتی بر مبنای فرصتت ها ،تهدیدها ،نقاط
قوت و ضعف اس ؟
در پاستتتخ به پرستتتش م کور ،پس از کدگ اری چندمرح های بیانات ،نتایج
معطوف به اندیشتتهی راهبردی رهبر انقالب استتالمی در چهار محور نهایی ،طبق
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شکل زیر صورتبندی شدهاند که در ادامه ،جزئیات هر یک ارائه می شوند .ذکر
این نکته ضروری ا س

که به منظور رعای

ا صل ا ت صار در مقاله در این بخش،

صرفاً مطالب و تح یلهای مربوط به بیانات رهبر انقالب اسالمی آورده و در بخش
پیوس

مقاله ،لینک کامل بیانات ارائه میشوند.)4(4

تصویر  .1محورهای اندیشهی راهبردی رهبر انقالب اسالمی نسبت به نخبگان

 .1-5ماهیت نخبگان

رهبر انقالب استتتالمی ماه ی

نخب گان را مشتتتت مل بر جن به های معنوی و نیز

استتتعدادهای درونی و پرورشتتی میدانند .برای نخبگان ،رستتالتی تاریخی و عظیم
قائل هستتتتند؛ بهطوریکه نخبگان به عنوان موتور محرک انقالب ت قی میشتتتوند.
ایشان در تعریف نخبه از مؤلفههای استعداد ،هم  ،تال

و بردباری استفاده کرده

اند .تفاوت میان روج جوانان با روج نخبگان نیز در اندی شهی ای شان برج سته
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اس  .در جدول زیر ماهی

نخبگان در اندیشهی راهبردی رهبر انقالب اسالمی به

طور کامل احصا شده اس .
جدول  .3محور ماهیت نخبگان در اندیشهی راهبردی رهبر انقالب اسالمی
هدایای نفیس الهی به مل و کش ر
دارای رسال تاریخی و عظیم
ت انایی سررشته داری حرک مردم ،مشروط به اخالص و ش اع
نخبه ب دن به عن ان یک ارزش
تماماً مترادف نب دن خروج ج انان از کش ر با مفه م خروج نخبگان
نخبه به عن ان سرباز در میدان پرورش ،پیشرف و ت لید علم

بهمنزلهی م ت ر مزرکهی حرک انقالب
وج د مؤلفههای استعداد ،هم  ،تالش و بردباری درون
مفه م نخبگی
اهمی حرک بهس ی قلهی تمدن انسانی
نخبگان به مثابهی سرمایههای معن ی کش ر
نخبگان بهمنزلهی ذخائر کش ر
---

 .2-5ملزومات و وظایف مسئوالن

وظایف م س والن هم در بر گیرندهی تکالیف بنیاد م ّی نخبگان و هم سایر سازمان
ها و متولیان استت  .این م زومات شتتامل مجموعهای از امور مدیریتی ،ستتیاستتی،
حمایتی ،فرهنگی و رفتاری استتت  .بهعنوان مثال ،رهبر انقالب استتتالمی بر لزوم
برقراری حرک

شبکهای سازنده برای پرور

نخبه تأکید دارند .در این میان ،رفع

نقایص در عمل کردن به سند راهبردی امور نخبگان از ضروریات اس  .همچنین،
باید از قرار دادن نخبگان در پیچ و مهای بروکراستتی اداری پرهیز شتتود .ایجاد
میدان کار برای نخبگان الزمهی عالقهی نخبه به ادامهی راه و استتتتفاده از نخبگان
در ستتطوح مدیری
تدقیق هستند.

میانی به وی،ه نخبگان دارای رویکرد دینی از جم ه موارد قابل
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جدول  .4محور ملزومات و وظایف مسئوالن نسبت به نخبگان در اندیشهی راهبردی رهبر انقالب اسالمی
وج ب نگاه جدی ،عملیاتی و دلس زانه به نخبگان
نیازمند مدیری ق ی در بنیاد مستقل از دانشگاهها
ای اد حس نافع ب دن در نخبگان بهعن ان شرط ثاب قدمی
و پایداری
ت جه به ام ر فرهنگی
نیازمند تنفس علمی
لزوم برقراری حرک شبکه ای سازنده برای پرورش نخبه
فراهم آوردن شرایط نشاط علمی از س ی بنیاد
ضرورت تشکیل بانک اطالعات از داشتهها و نداشتهها
فراهم کردن فرص ظه ر و بروز
برنامه برای خطر شناسایی کردن نخبگان برای خارج کردن
از کش ر
م اظب از مخاطرات نظام سلطه برای نخبگان مانند جذب،
امزا ،بیکار کردن یا مشغ ل ساختن
شناسایی ،جذب ،هدای و سازماندهی نخبگان از س ی
بنیاد
استفاده از نخبگان در سط ح مدیری میانی بهویژه نخبگان
دارای رویکرد دینی
تأکید بر پرداختن به نخبگان عل م انسانی
لزوم برقراری استزکام روحی و روانی برای نخبگان
ای اد رقاب ق ی ،سازنده و جدی میان نخبگان
مص ن نگه داشتن فرهنگ عم می کش ر بهعن ان پیشنیاز
حرک نخبگان
لزوم فراهم شدن امکانات و مقدمات سخ افزاری و نرم
افزاری
پرهیز از قرار دادن نخبگان در پیچوخمهای بروکراسی
اداری
دلگرم کردن نخبگان
ترویج فرهنگ متعهد ب دن نخبه به جامعه
اشکال نداشتن خروج نخبگان از کش ر با قصد تکمیل
کردن خ د و بازگش
سهل ال ص ل ب دن مسئ الن ام ر نخبگان برای ایشان

لزوم شکلگیری هستههای نخبگانی
ضرورت نخبه باوری از س ی مسئ الن
کار خ استن از نخبگان
ای اد فرص پژوهش ،تزصیل و پیشرف به عن ان اول ی حمای از
نخبه
اهمی حمای های مالی و مادی
اهمی شناسایی ،انتخاب و سطحبندی نخبگان
ضرورت تعمق عالمانه و حکیمانه در خ د مفه م نخبگی
ای اد میدان کار برای نخبگان الزمهی عالقهی نخبه به ادامهی راه
ارج قائل شدن برای نخبگان
لزوم برقراری تعامل میان نخبگان با نظام مدیری کش ر
لزوم تالش شبانهروزی بنیاد برای نخبگان
شنیدن حرف نخبگان از س ی بنیاد
رفع نقایص در عمل کردن به سند راهبردی ام ر نخبگان
ای اد دیپلماسی عم می مانند گردآوری نخبگان جهان اسالم و منطقه
برخ رد شکلی و تشریفاتی نکردن با مزص الت فکری نخبگان از س ی
مسئ الن
کنار گذاشتن جناحبندیهای سیاسی در استفاده از نخبگان برای تز ل
کش ر
ت جه به نخبهشناسی و نخبهپروری در دانشگاهها بهویژه در تزصیالت
تکمیلی
جذب شدن در پژوهشگاههای مستقر در دانشگاهها
ای اد نظام رصد برای خروجی فعالی های نخبگان
لزوم بزرگداش و تکریم نخبگان علمی از س ی رسانهها مانند ت جه به
نخبگان ورزشی
خ دداری از به وج د آوردن حس بن بس در میان نخبگان
لزوم اطالعرسانیهای مقتضی به نخبگان
پاسخ گ یی به ابهامات ،مشکالت و تص رات نادرس نخبگان از س ی
بنیاد

 .3-5نقش و تعهدات نخبگان

نقش اجتماعی و تعهدات نخبگان طیف وستتیعی را شتتامل میشتتود .از نظر رهبر
انقالب استتالمی ،نخبگان باید در کنار کمیّ  ،توجه مضتتاعفی به کیفی

آثار ود
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داشتتته باشتتند .الزم اس ت
و ضعی

که آثار و تولیدات ،معطوف به نیازهای کشتتور و بهبود

مردم با شد که این مو ضوع ،ن شاندهندهی رویکرد م س ولی

اجتماعی از

ستتتوی رهبری استتت  .نخبگان موظف هستتتتند با نگاهی معطوف به آینده ،برای
پیشرف

کشور به لحاظ موانع ،فرص ها ،تهدیدها  ،نقاط قوت و ضعف ،رصد و

برنامهریزی دا شته با شند .در این میان ،نخبگان انقالبی و مؤمن ،سهم م ضاعفی را
برای ایجاد تحول عهدهدار هستتتند .الگوستتازی برای پیشتترف

ایران استتالمی و به

پیش بردن انقالب و اهداف تمدنی آن از دیگر تعهدات نخبگان بهشمار میرود.
جدول  .5محور نقش و تعهدات نخبگان در اندیشهی راهبردی رهبر انقالب اسالمی
پیشرفته و قدرتمند کردن کش ر
لزوم افزایش شاخص های کیفی برای ت لیدات علمی نخبگان
رفع نا آگاهی از نیازهای واقعی کش ر
مراقب از کش ر
ت جه به اقتصاد مقاومتی از س ی نخبگان
رساندن کش ر به م ضع اقتدار و عزت و کاستن از آسیبها
ت جه به فضای جامعه و مردم به عن ان هدف باالتر برای نخبه
قانع نب دن به تالش و پیشرف کن نی
آسیب شناسی و اصالح متن زندگی به عن ان بخشی از تمدن
اهمی ای اد تز ل از س ی نخبگان انقالبی و مؤمن
داشتن مأم ری برای حفظ انقالب
ژرف نگری و گش دن بابهای جدید
نقش در ای اد قدرت ملی
ایفای نقش برای بهب د اوضاع کش ر و زندگی مردم
شناختن واقعی و گزینش بهترین راه برای کش ر بهعن ان
اولین وظیفهی نخبگان
جل گیری از خطر اشتباه در شناخ مشکالت مردم
و خ استههای آنان

اهمی داشتن حرف ن در کنار سایر نظرات جهانی
اهمی قرار گرفتن نخبگان ،در خدم نیازهای کش ر
احساس مسئ لی و تعریف دیدگاه نسب به آینده
لزوم داشتن تزلیل نسب به اوضاع کش ر
نقش نخبگان در برنامهریزی برای کش ر
اهمی رسیدن به سطح نخبگی پیشرونده و فعال
ارائهی راه حل ها برای مسائل اجتماعی و اقتصادی
رصد و برنامهریزی برای پیشرف کش ر بهلزاظ م انع ،فرص
ها ،تهدیدها  ،نقاط ق ت و ضعف
اهمی ت لید علمی ناظر به نیازهای کش ر
م اظب نخبگان برای استفاده از ظرفی های داخلی با تکیه به
مردم
در فکر ای اد تز ل ب دن برای بخشهای مختلف تمدنی کش ر
اهمی استمرار در خلق اندیشه های ن فارغ از حمای مسئ الن
لزوم حض ر در میدان جنگ نرم
اندیشیدن به مطالبات عم می و مصالح کش ر
الگ سازی برای پیشرف ایران اسالمی
اهمی مدیری راه آزاداندیشی ،ن آوری و تز ل از س ی
نخبگان برای اجتناب از ساختارشکنی

 .4-5مالحظات اخالقی و شخصیتی مربوط به نخبگان

یکی از تفاوتهای آشتتکار و ممتاز در اندیشتتهی راهبردی رهبر انقالب استتالمی
ن سب

به ب سیاری از متفکران و سیا س مداران ،توجه دادن ن سب

هویتی ،ا القی و معنوی برای ارتقای شخ صی

به مالحظات

فردی و بالتبع ،ا صالح اجتماعی

است  .ایشتتان مجموعهای از صتتفات ا القی را شتتامل منبّهات و صتتائل ایجابی
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مطرح کردهاند که هم ناظر به ا الق حرفهای و کاری و هم ا الق زندگی فردی و
اجتماعی ا س  .بهنظر میر سد که توجه به فرهنگ ا سالمی و ایرانی بهعنوان من شأ
روحبخشی ح قهی اتصال بسیاری از آن ا القیات اس .
جدول  .6محور مالحظات اخالقی و شخصیتی نخبگان در اندیشۀ راهبردی رهبر انقالب اسالمی
دا رای انضباط ،تدین ،حرک  ،عقل و خرد
تق ا ،پرهیزکاری ،پاکدامنی و ت جه به خدا
عدال خ اهی ،انزصارشکنی و ستمستیزی
تق ی پایبندی دینی و شرف ملی
ت جه به مسئلهی عدال
امید نبستن به بیگانگان
امیدواری و امیدآفرینی
ت جه به تفاوت میان تعهد و ت قع میان نخبگان
دوری از نخ تگرایی و تکبر
برخ رداری از اخالق ،معن ی و تزکیه

لزوم مراقب از خ د در برابر ترور فکری
ضرورت تق ی ه ی ملی و آرمان خ اهی برای مص نی در برابر فریب
دشمنان
ت جه به مسئلهی وحدت
ت جه به فرهنگ اسالمی و ایرانی بهعن ان منشأ روحبخشی
قدرت پیدا کردن در ص رت داشتن دلبستگیهای معن ی
تفهیم برجستگی خ د بدون ادعا و با شخصی  ،ه ی و ذات خ د
پرهیز از غرور ،خ د-بیشبینی و طلبکاری
مردمی و مت اضع ب دن
ترجیح ندادن روحیهی به فکر سرن ش خ د ب دن بر سرن ش کش ر
---

جمعبندی و نتیجهگیری
اصتتول چهارگانهی مندرج در اندیشتتهی راهبردی رهبر انقالب استتالمی دربارهی
نخبگان (بهمثابهی یک چشمانداز) ،دارای محورهای متنوع و حائز اهمیتی اس

که

هم باید نخبگان و هم مستتت والن(بهوی،ه بنیاد م ّی نخبگان) از آنها مط ع باشتتتند و
نوعی م طال بهگری دو جان به بر مب نای الگوی ت کالیف-حقوق بهوجود ب یآ ید .در
جمهوری استتتالمی ایران ،نخبگان بهعنوان گروهی ود واه ،دارای منافع جدا از
مردم و بیتوجه به سرنو ش

آیندهی انقالب و ک شور نی ستند .بهنظر میر سد که

شا ص سازی از تعریف نخبگی و پایش وضعی

شخص نخبه در کشور بر اساس

بر ی معیارهای بومی و دینی باید تقوی

شود .اگر بنا با شد که نخبگانِ بیتفاوت

مردم و بیاعتنا ن سب

بیابند و

ن سب

به و ضعی

به هوی

م ّی و ا سالمی پرور

بع ضاً در سطوحی از عر صههای ک شور بهکار گرفته شوند ،نوعی ت ضییع حقوق
عموم مردم و سایر نخبگان ا س  .در این میان ،نخبگان ع وم ان سانی(ا سالمی) می
توانند به ایفای نقشآفرینی سترگی هم
احتجاج مقاله این ا س

گمارند.

که رویکرد نظری سی ستم اجتماعی و پویایی گروهی
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نستتتب

به نخبگان کمک میکند تا با اتخاذ رویکردی میانی(نه ُرد و نه کالن)،

جوانب مخت ف موضتتوع به لحاظ ارزشتتی ،هنجاری ،هویتی ،تقستتیمکار ،تعامالت
درون-گروهی و برون -گروه ،احت یاطات نستتت ب

به م خاطرات درونی و بیرونی،

انگیزه ها و انتظارات ،روابط کنترلی و نظم در نظر گرفته شتتتود .اجتناب از انتظار
بنگاهی و تجاری از نخبگان(بهوی،ه نخبگان ع وم انستتتانی) و حرک
م س ولی

به ستتتم

اجتماعی از ضروریات ا س  .به هر حال شاید ،نخبگان ع وم ان سانی

مصائب و موانع بیشتری دارند.
صرف نظر از دوگانۀ ناهمساز بروکراسی-نخبگان ،مسائل نخبگان وسیع اس
که باید در مقالهی دیگری به طور مبستتتوط و مستتتتقل بدان پردا ته شتتتود .نگاه
تحقیرآمیز به آنها ( صو صاً از منظر سن کم) ،راه نیافتن در اجتماعات ع می مهم،
فاصتتت هگیری بر ی جمعها و مدیران از نخبگان به دلیل ترس از هو

و مهارت

آنها ،منفعل کردن نخبگان انقالبی و مؤمن ،رقیبانگاری نخبگان ،مقاوم

در برابر

ایدههای نو نخبگان و نبود جایگاهی برای این ایدهها در بازستتازی و اصتتالح رویه
های و نظامات ک شور ،ندا شتن جایگاه در برنامهریزی و طراحی در سی و ر شتهای
در آموز

عالی ،واگ اری ت سهیالت به ای شان با ا

تعهدات نامنا سب و بع ضاً

عجیب ،نگاه همراه با تردید و اتهامآمیز به کثرت آثار ع می آنان ،فقدان بهرهمندی
از حقوق مالکی

معنوی بهطور کامل ،عدم راه یابی در مجموعه ها و شتتتوراهای

تحولآفرین و غیره ،صرفاً گو شهای از م شکالت نخبگان ا س  .تجربه ن شان داده
استتت

که نخبگان تمای ی به تصتتتدی امور مدیریتی کالن ندارند و عموماً ،بهدنبال

ایدههای پ،وهشتتی و نوآورانهی ود هستتتند .یکی از راهکارها برای بهرهمندی از
نظرات آنان ،این ا س

که م س والن م زم به ا ستفاده از گروهی از م شاوران نخبهی

جوان باشند .در پایان ،پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:
 .1شا صسازی بر اساس محورهای راهبردی اندیشهی رهبر انقالب اسالمی
هم از سوی جمعی از نخبگان و هم مس والن،
 .2راهاندازی بخشتتتی معطوف و مختص ع وم انستتتانی در چارت ستتتازمانی
معاون

ع می ریاس

جمهوری و بنیاد م ّی نخبگان،
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 .3پیش رفتن به سوی حکمرانی در عر صهی امور نخبگان؛ یعنی ادارهی امور
و ت صمیم سازی جمعی مت شکل از شبکهای از بازیگران ذینفع در سطوح پایین،
میانه و باال،
 .4ت شکیل نظام مو ضوعات و م سائل ک شور در بخشهای مخت ف (اقت صاد،
ب هدا ش  ،سیا س  ،فرهنگ ،فناوری و تع یم و تربی

و غیره) از سوی نخبگان و

ارائهی آن برای برنامهریزی به مس والن ،جه دهی مسائل پایاننامهها و رسالهها به
سم

نیازهای کشور،
 .5م زم کردن مس والن نظام به بهرهمندی از گروهی از مشاوران نخبهی جوان،
 .6بازنگری ادواری در معیارها و شتتا صهای ارزیابی استتتعدادهای برتر و

سرآمدان و
 .7تفکیک ا صولی و متنا سب سازی ت سهیالت و برنامهها (مانند وبینار آینده
سازان استانها) بر اساس سطح نخبگان؛ مثالً اعطای پایههای تشویقی به استادیاران
جوان یا اعطای ستتطح دانشتتیاری در بدو ج ب در دانشتتگاهها و پ،وهشتتگاهها به
ایشان (در صورت داشتن رزومهی قابل توجه) و اعطای حق تحصیالت تکمی ی به
المپیادیهای نوجوان و دانشجویان کارشناسی.
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پینوشتها
13 ، حجرات.1
95 ، نساء.2
9 ، زمر.3
 به، لینک بیانات رهبر انقالب ا سالمی که در واکاوی یافتهها و تح یلها ا ستفاده شدهاند.4
: شرح زیر اس
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21044
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31105
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21969
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43719
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12496
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21208
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
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https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47834
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https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831
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منابع و ماخذ
اشتتتریان ،کیومرث ( ،)1391مقدمهای بر روش سیاسسی گذاری فرهنگی ،تهران :جامعه
شناسان.
افالطون ( ،)1363جمهوری افالطون ،ترجمۀ رضا مشایخی ،تهران :معرف .
اینسورث ،جیمز (،)1394گزیدۀ دانشنسمۀ جسمعهشیینسسییی شمو ش و شرورش ،ترجمۀ
حمیرا ترجانی ،تهران :سوالر.
توکل ،محمد و عرفانمنش ،ایمان ( ،)1394رهیاف ت فیقی جامعهشناسی ع م به مهاجرت
نخبگان با تأکید بر جامعۀ ایران ،ساسس علم و فنآوری.83-97 :26 ،
امنهای ،سیدع ی ( 17 ،1398مهر) ،باسنست در دیدار نخبگسن و ا ستعدادهسی برتر ،دفتر
حتتفتتظ و نشتتتتر آثتتار حضتتتترت آیتت اهللالتتعتتظتتمتتی تتامتتنتتهای،
.https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43719
روحانی ،ع ی و انبارلو ،مستتتعود ( ،)1397مطالعهای کیفی از جایگاه نخبگان جوان ایرانی
در بستتتتر جتتامعتتۀ ایران ،جسم عهشییی نسسیییی یسربردی،93-112 :70 ،
.10.22108/jas.2017.102080.1057
فهم و تجربۀ
روحانی ،ع ی؛ ستتترپاک ،مستتتعود و جوکاری ،مهناز ( ،)1395برستتتا
ستتترآمدان از فرآیند مشتتتارک در برنامههای بنیاد م ّی نخبگان ،علوم اجتمسعی
دانشگسه ش اد اسالمی.115-152 :32 ،
روحانی ،ع ی؛ کشتتتاورزی ،ستتتعید و انبارلو ،مستتتعود ( ،)1398ارائۀ نظریۀ زمینهای از
رویارویی نخبگان جوان با بروکراستتتی بنیاد م ّی نخبگان ،مطسلعست و تحقاقست
اجتمسعی در ایران.10.22059/jisr.2019.276682.828 ،772-745 :)4(8 ،
روشه ،گی ( ،)1387تغاارات اجتمسعی ،ترجمۀ منصور وثوقی ،تهران :نی.
زهرهای ،محمدع ی؛ نوابخش ،مهرداد و رادفر ،رضتتا ( ،)1397بررستتی وضتتعی ظرفی
ستتنجی توستتعۀ فرآیند بهکارگیری نخبگان بر مبنای دیپ ماستتی فرهنگی کشتتور،
مطسلعست توسعۀ اجتمسعی ایران.123-141 :)4(10 ،
شتتورای عالی انقالب فرهنگی ( ،)1391سییند راهبردی یشییور در امور نخبگسن ،تهران:
شورای عالی انقالب فرهنگی.
صادقی ،سهیال و عرفانمنش ،ایمان ( ،)1394مبانی رو شنا تی رو پ،وهش ا سنادی
در ع وم اجتماعی ،راهبرد فرهنگ.61-91 :29 ،
صتت واتی ،بهرام( ،)1400دانشتتجویان ایرانی بیشتر به کدام کشتتورها مهاجرت میکنند؟،
.https://www.yjc.news/fa/news/7891814
طالبزاده ،لیال و ادمی ،م وک ( ،)1397مدیری بهینۀ منابع انستتتانی نخبه با بررستتتی
نیازها ،موانع و مشتتکالت و راهکارهای پیشتتنهادی از دیدگاه ود آنها ،مدیری
منسبع انسسنی.215-237 :33 ،
عرفانمنش ،ایمان ( ،)1400ارزیابی وضتتتعی حکمرانی پایدار در شتتتورای تحول ع وم
انستتانی در چارچوب بیانیۀ گام دوم انقالب استتالمی ،الگوی شا شرف ا سالمی
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ایرانی.9-38 :17 ،
عرفانمنش ،ایمان و بستان ،حسین ( ،)1394چالشهای استگاه جهانبینی سبک زندگی
در جامعهشتتناستتی پییر بوردیو با فطرت و زیس ت مؤمنانه ،نظریههسی اجتمسعی
متفکران مسلمسن.10.22059/jstmt.2015.62020 ،227-261 :2 ،
ع ی بابایی ،یحیی ( ،)1387قشربندی اجتمسعی ،همدان :نور ع م.
عمید ،حسن ( ،)1362فرهنگ عماد ،تهران :امیرکبیر.
فراس واه ،مقصود ( ،)1397گاه و بیگاه دانشگاه در ایران :مباحثی نو و انتقادی در باب
دانشگاه پ،وهی ،مطالعات ع م و آموز عالی ،تهران :آگه.
ق یپور ،آرین ( ،)1387جامعهشتتناستتی ستتازمانها :رویکرد جامعهشتتنا تی به ستتازمان و
مدیری  ،تهران :سم .
نصر ،سیدحسین ( ،)1384جوان مسلمسن و دناسی متجدد ،ترجمۀ مرتضی اسعدی ،تهران:
طرح نو.
وردین،اد ،فریدون و بهرامی ،شهال ( ،)1394ساس س گذاری و مدیری ر سسنه ،تهران:
دانشگاه تهران.
والیتی ،ع یاکبر ( ،)1389نقش شاعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،تهران :امیرکبیر.
ویتن ،وین ( ،)1385روانشنسسی عمومی ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی ،تهران :روان.
یزدانینستتب ،محمد ( ،)1394بررستتی انتقادی ت وری نخبگان در ع وم اجتماعی و مفهوم
پردازی مجدد آن با تأکید بر ستتا تار ،جسمعهشیینسسییی ایران،93-113 :)4(16 ،
.20.1001.1.17351901.1394.16.4.4.4
یونس ،فرید ( ،)1394مبسنی و اصول جسمعهشنسسی اسالمی ،ترجمۀ غالمرضا جمشیدیها،
تهران :ع می و فرهنگی.
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