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 لهئمس طرح

 ودکهب يکس نياول افلاطون .است داشته انيجر يمفص ل يهابحث جمع و فرد روابط هدربار باز، ريد از

 بر هيکت با افلاطون .رنديگ عهده بر را جامعه ياسيس  يرهبر ديبا مندان، خرد و فلاس فه داش ت اعتقاد

 پاره .شوديم محسوب ييگرا نخبه مکتب يفلسف گذاران انيبن از واقع در نگر، يکل و يفلسف ميپارادا

 اميليو لز،يم تيرا باتامور، تام م،يمنها کارل لاسول، هارولد ،ياوليماک کولوين ،سولر خلر،يم موس کا، تو،

 .هستند ييگرا نخبه پردازان هينظر جز زين کورنهوزر

 :است داشته وجود متضاد هينظر دو نخبگان هدربار يکل طور به

 رفدارانط از .شوديم ساخته برجسته يهاتيشخص و افراد هليوس  به خيتار که :معتقدند اول گروه

 .نمود رهاشا مرد( )ابر ديجد فلاسفه از چهين و شاه( لسوفي)ف قدما انيم در افلاطون به توانيم هينظر نيا

 و خروشان يليس چنان جامعه .رديگيم ش ک  جامعه تحول انيجر در فرد، که :معتقدند دوم گروه

 ند،هست يکسان نخبگان .روديم سو هر به آن انيجر با که اس ت يکاه پر چون فرد و اس ت، توفنده

 را آن و دهنديم صيتش  خ را آن جهت کنند،يم درک را جامعه روح س رش  ار هوش و نبوغ اثر بر که

 را خيتار ريمس بتوانند که ستين آنچنان اما .است حد نيهم در جامعه برابر رد فرد ارياخت .کننديم انيب

 (52 :89۱۱ ،مونير آرون) .لنديمتما يسو نيا به ديجد فلاسفه اکثر .کنند عوض

 و يماعاجت يشناس روان ،ياسيس يهاشهياند ژهيو به يانس ان علوم از يعيوس  هحوز ،ييگرا نخبه

 يستوکراسيآر» مفهوم هادام ،يخيتار لحاظ از .است داده اختصاص خود به را ياسيس يش ناس  جامعه

 ياجتماع دانشمندان .دارد انيجر هم هنوز و بوده مطرح افلاطون زمان از که است ياسيس ش هياند در

 يهاسده دانشمندان آنکه حال .اندکرده يابيارز ياسيس يشناس جامعه قلمرو در را سميتيال ،ياسيس  و

 ي شهياند هحوز در را يستوکراسيآر روسو، و ويمنتسک هابز، ،ياوليماک ارس طو، افلاطون، مانند نيش يپ

 .اندداده قرار بحث مورد ياسيس

 آثار در ياجس ته بر طور به باش د، برتر افراد از يگروه حکومت تحت ديبا جامعه که ش هياند نيا

 هند يباستان هجامع بخش انتظام که هاکاس ت مورد در ييرهماب يهانييآ در آن از ترشيپ و افلاطون

 وردم يس  توکراس  يآر مفهوم در را ييگرا نخبه خود، «جمهور» کتاب در افلاطون .اس  ت يمتجل بودند

 راندادگ و خردمندان حکومت همان ،يستوکراسيآر کيکلاس هيفرض اس ت معتقد و دهديم قرار بحث

 از .اس  ت بوده توانگران اي ثروت خداوندان چنگ در همواره ياس  يس   قدرت خ،يتار طول در اما اس  ت

 خاطر نيبد و بوده يموروث نهاد کي يس  توکراس  يآر غالباً بش  ر ياس  يس   خيتار طول در گر،يد طرف

 ازاتيامت و تبار س  لس  له، س  بب به هم آن ،ياژهيو گروه يبرا خودکار ياوهيش   به آن در تيعض  و
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 .ددانيم عامه يدموکراس مقاب  هنقط را نخبگان يگارشيال افلاطون، .است بوده مقدور يخانوادگ

 يرهاکشو در متخصص يانس ان يروين و س رآمدان که ديآيم شيپ س اال نيا رها،يتفس  نيا با

 د؟دارنيبرنم خود يکش  ورها هتوس  ع يبرا مهم و اثرگذار يگام چرا توس  عه، درحال اي افتهين توس  عه

 نيا بگاننخ و متخصص يروهاين .است نهفته انسان هسيمقا و مشاهده ييتوانا در ساال نيا به پاسخ

 شدر افتهي توسعه يکش ورها ياجتماع و يفرهنگ ،يعلم يهاياعتبارس نج و هاارزش با که کش ورها

 و دافعه يهاعام  يسادگ به هاآن .ابندييم را خود رشد ياصل بس تر س ه،يمقا و مش اهده با اند،کرده

 هيس  رما جنگ .کننديم تص  ور خود يبرا را يبهتر تيوض  ع و کننديم س  هيمقا و مش  اهده را جاذبه

 نيا فيتوص يبرا يش ناس جامعه علم و اقتص اد علم ب،يترت به که اندييهامغزهامفهوم فرار اييانس ان

 روزافزون انيز گر،يد طرف يبرا و روزافزون يسودآور طرف کي يبرا که يروند اند؛کرده اراله روند

 تا 829 نيب سالانه .است زيانگ هراس اريبس  يآمار ازنظر ران،يا کش ور يبرا روند نيا .دارد همراه به

 اول هرتب رانيا ر،ياخ يهاسال در که ييجا تا شوند؛يم خارج کشور از کرده يتحص  يرانيا هزار 819

 خارج رانيا از هيسرما دلار ارديليم 829 سالانه که معناس ت بدان آمار نيا .اس ت داش ته را مغزها فرار

 در يرانيا يليتکم لاتيتحص يدانشجوها از درصد 52 يعني (؛8905:2۱ ،يآباد دولت يميعظ) شوديم

 دهيفهم موضوع نيا يخيتار يبررس با درواقع، .(90:8902 ،ي)عبدالله کننديم يزندگ گريد يکشورها

 نخبگان .است بوده سخت و سازمش ک  ش هيهم گذش ته هده چند در نخبگان مهاجرت که ش وديم

 بعد اما تند؛گشيبازم کشور به يمدت از بعد کردند،يم سفر يياروپا يکش ورها به يوقت ربازيد از يرانيا

 انليالتحص  فارغ رشيپذ در هادانش  گاه يناتوان و يانقلاب يهااعتراض آغاز با و يش  مس   49 هده از

 ان،يشجودان بر علاوه ،ياسلام انقلاب وقوع با .افتي سرعت کشور از خارج به مهاجرت روند ،يرستانيدب

 يگريد عام  يليتحم جنگ .کردند ترک را کشور زين متخص صان و دگانيد آموزش از يبزرگ بخش

 ياريبس تا گرفت صورت ياديز يهاتلاش بعد به هفتاد هده از .شد رانيا از يمهاجرفرس ت شيافزا يبرا

 يندانچ ثمره هاتلاش اما ش  ود؛ کاس  ته نخبگان مهاجرت از يکل طور به و برگردند کش  ور به نخبگان از

 .(8902 ،ي)عبدالله است داشته يصعود ريس نخبگان مهاجرت و است نداشته

 «يرامونيپ» يکشورها و قدرتمندتر را «هسته» يکشورها قطع طور به ،يادهيچيپ تيوضع نيچن

 ان،رندگيگميتص  م مداران،اس  تيس   زان،يربرنامه متفکران،  ،يدل نيهم به .کنديم ترفيض  ع را

 در .اندودهب نابرابر همبادل نيا از رفتن رونيب يبرا ياچاره راه فکر به خواهان،شرفتيپ و مدارانتوس عه

 را نابرابر درون نيا تا شدند  يتشک يمتفاوت يهاآنسازم و يطراح ييهانامهنييآ و هابرنامه نه،يزم نيا

 ،8919 مهرماه در يرهبر مقام يس  خنران با .کنند  يتبد هاآن قرار به را نخبگان فرار و کنند برابر

 بيتصو حرکت، نيتريجد .شد شروع کشور س رآمدان و نخبگان يبرا يزيربرنامه از يديجد فص  



 .است بوده «يفرهنگ انقلاب يعال يشورا» در 8919 س ال اواخر در «نخبگان يمل اديبن» هناماس اس

 يراب نخبگان يهاتيظرف از گرفت ميتصم و کرد آغاز را خود يهابرنامه بعد يهاس ال در اد،يبن نيا

 شورک از خارج به نخبگان مهاجرت از و کند اس تفاده يافزارنرم جنبش و دانش ديتول کش ور، هتوس ع

 شد؛ اجرا اديبن نيا يازس و يمتنوع يهاتيفعال و هابرنامه ها،نامهنييآ  ،يدل نيهم به کند؛ يريجلوگ

 و ييارآک زانيم هدربار يقيدق پژوهش متأس  فانه اد،يبن نيا عملکرد از دهه کي حدود گذش  ت با البته

 .ستين دسترس در اديبن نيا يهاهدف تحقق

 که يمعن نيبد .است بوده «بالا از يزيربرنامه» اصطلاح در اس ت، گرفته ص ورت حال به تا آنچه

 هايزيربرنامه نيا در يچندان نقش برتر، ياس  تعدادها اي آموختگان دانش و س  رآمدان کنش  گران،

 ياديز حد تا هابرنامه نيا جه،يدرنت و کند اعمال را هاآن ينظرها تواندينم يريمس نيچن .اندنداش ته

 يمل ادينب که است ش ده جاديا ينخبگان انيم ييهايتينارض ا  يدل نيهم به .بود خواهند هيس و تک

 يکشورها در نخبگان مهاجرت زانيم نيشتريب اس ت ش ده س بب و کنديم تيحما هاآن از نخبگان

 .ابدي اختصاص رانيا به توسعه، درحال

 يچگونگ و ييچرا اندکرده يس  ع ،يعلم مختلف يهارش  ته در دانش  مندان از يمتفاوت يهاگروه

 و نخبگان خود يعني مرجع، گروه نيترياص  ل هدربار اما کنند؛ يبررس   را نخبگان مهاجرت همس  ئل

 ،ياجرتمه و يمسافرت يهاآژانس به شتريب پژوهشگران، .است نشده يبررس و بحث کشور، س رآمدان

 و نخبگان گر،يد عبارت به اند؛کرده توجه ... و يآموززبان يمرکزها ،يکل طور به دانش   جوه ا

 ييچرا است، شده غفلت آن از آنچه درواقع، .اندنشده يبررس باًيتقر ،يمرس و يواقع برتر ياس تعدادها

 چرا که يمعن نيبد است؛ نخبگان يمل اديبن در عضوشدن و ش دن تيحما از بعد يحت نخبگان خروج

 زانيم نيرشتيب و دارند  يتما کشور از خروج به نخبگان، يمل اديبن يهاتيحما وجود با يحت نخبگان

 يهامص  احبه در ديبا را مس  ئله نيا علت اس  ت؟ رانيا نخبگان به مربوط جهان، در نخبگان خروج

 يرانيا رترب ياستعدادها و سرآمدان نخبگان، نگرش ديبا گر،يد يمعنا به کرد؛ جستجو يفيک و قيعم

 هب ران،يا هجامع در يزندگ و گريد يهاتيفعال ،يکار يهانهيزم در هاآن يهاتجربه و ش  ود کندوکاو

 و ها يدل ،هاآن نگرش و ذهن بس  تر قيدق ش  ناخت با رايز ش  ود؛ يبررس   قيدق و يجزل طور

 االس جهيدرنت .شوديم درک و دهيفهم ران،يا در تيفعال و کار ،يزندگ هدربار هاآن قيدق يهااستدلال

 ياجتماع نظام در خود گاهيجا از برتر ياستعدادها فهم که است نيا حاض ر پژوهش ياص ل همس ئل و

 شود؟يم ساخته ياجتماع يندهايفرا کدام هچيدر از و چگونه فهم نيا و ستيچ رانيا
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 ينظر يمبان

 هبقط مفهوم يهايينارس  ا که کش  ديم ريتص  و به ياگونه به را نخبگان مفهوم تو، پاره لفردويو

 رديگيم نظر در فرد هر يبرا را يشاخص جامعه، و ذهن کتاب در يو .کند جبران را مارکس ياجتماع

 تيعالف هشاخ در که يکس ان .اس ت يبش ر يهاتيفعال از رش ته هر در فرد اس تعداد هکنند نييتع که

 هيلا دو هب توانيم را جامعه تو، پاره نظر بنابر .هستند طبقه آن نخبگان باشند، هانيبهتر جز خودش ان

 نخبه ريغ و ينييپا هيلا :نمود کيتفک ييشناسا قاب 

 :دارد بخش دو خود که نخبه و ييبالا هيلا

 حاکم نخبگان (الف

 حاکم ريغ نخبگان (ب

 يو .اس  ت بوده منتفذان از ژهيو يحکومت س  اختار کي يدارا عتاًيطب ياجامعه هر تو، پاره نظر در

 وشه از ينييپا مدارج در هاتوده که يطور به کنديم ميتقس  نخبگان و هاتوده بخش دو به را جامعه

 اقتيل  يدل به نخبگان يطرف از .است اديز خشونت از استفاده در هاآن ييتوانا يول دارند قرار اقتيل و

 .دنينمايم  يتحص   زور و مکر محور بر جامعه در را خود اقتدار و دارند تفوق گرانيد بر يذات هوش و

 خبگانن .روباهان هرست و رانيش هرست :دهديم قرار رسته دو رادر يسساس نخبگان له،يح و زور کاربرد

 يسع منش روباه نخبگان اما نند،يگزيم بر توده بر سلطه يانحصار ابزار همنزل به را خشونت رمنشيش

 گاستون و وگالتان موس کا،) .کنند حفظ يمال و ياس يس  ريتداب غات،يتبل قيطر از را خود قدرت کننديم

 (899 :8920 ،بوتو

 يماعاجت يهاپژوهش در يفيک و يکم يهاروش يميپارادا و يفلسف يهاتفاوت درنظرگرفتن با 

(Patton, 2001،) در ينظر چهارچوب و يمبان مقاب  در يمفهوم يچهارچوب از يفيک يهاپژوهش 

 ياصل تمرکز که شوديم ش ام  را ييهامفهوم ،يمفهوم چهارچوب .کننديم اس تفاده يکم يهاروش

 ب،يترت نيبد .(Creswell, 2007; Patton, 2001; Blaikie, 2007) است استوار هاآن بر مطالعه

 خواهد بهره يمفهوم چهارچوب ساخت يبرا ،يش ناس  جامعه در يريتفس  کرديرو از حاض ر پژوهش

 و معنا اختس ييتوانا ت،يواقع بودن اليس ،يسازندگ بودن، فعال بودن، خلاق بر ،يريتفس کرديرو .برد

 اردد تمرکز معناس  از فعال کنش  گر انس  ان بر ،يکل طور به و انس  ان توس  ط طيمح رييتغ و س  اخت

(Patton, 2001; Creswell, 2007; Neuman, 2006). مقاب  در يريتفس کرديرو س ان، نيبد 

 يتماعاج جهان موجود شيپ از يهاقانون کشف يپ در که رديگيم قرار ياجتماع ييگرا اثبات کرديرو

 طيشرا هب توجه با هاآنانس که است تصور نيا بر ،«طيشرا» قراردادن اص  با ،يريتفس کرديرو .اس ت

http://cofenetyas.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ae%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://cofenetyas.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ae%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/


 شود؛ينم ييشناسا آنان يهاکنش از يريفراگ و عام يالگو و س ازنديم را يمتفاوت يمعناها متفاوت،

 خاص يهاتيوض  ع و هاتيموقع و افراد يزندگ فردمنحص  ربه يهاتجربه ط،يش  را براس  اس مگر

(Neuman, 2007; Patton, 2001). شود؟يم حاص  چگونه يعلم شناخت ،يکرديرو نيچن با 

 پژوهش تياهم
 ومد يپهلو عصر در رانيا جامعه جمله از و جوامع يطبقات ساخت و ياجتماع يقشربند مطالعه اص ولاَ

 ابطهر نيا در يسوال هرگونه به پاسخ هارال .است ياس يس  يش ناس  جامعه منظر از يبررس  مس تلزم

 يهاشهير يبررس دولت، و ،ياسيس قدرت و متوسط طبقه انيم ارتباط به نسبت معرفت کسب مستلزم

 تحولات همطالع.است ياسيس قدرت ساختار در يماعاجت طبقات نقش و ياسيس قدرت عيتوز ياجتماع

 ياجتماع طبقات همبارز و رقابت ،يهمکار چارچوب در دوم يپهلو درعص  ر ياجتماع      ياس  يس  

   يسايس اصلاحات و تحولات ها،انقلاب ياصل بار .رديگيم ش ک  دولت و متوس ط طبقهخص وص اً م

 وسطمت هطبق که چرا دارد؛ قرار طبقه نيا دوش بر ياقتصاد      ياسيس يمعنا به توس عه و ياجتماع

 نباش  تا و تراکم و تيموقع حفظ گرفتار خود ينينابيب ياجتماع و ياقتص  اد گاهيجا لحاظ به ديجد

 جامعه يفرهنگ و ياجتماع   ياسيس  يمسا به پرداختن يبرا يشتريب مجال و ستين ثروت نامحدود

 رد مشروطه انقلاب از کم دست که ياجتماع يروهاين نيمهمتر از يکي زين دوم يپهلو عصر در .دارد

 .است ديجد متوسط طبقه ،است داشته نقش ياجتماع ،ياسيس تحولات ژهيو به و حکومت و استيس 

 و رشد ونيزاسيمدرن يهااس تيس   يدل به ديجد متوس ط طبقه ش اه رض ا محمد س لطنت دوران در

 در قهطب نيا فعال مش  ارکت از مانع از ياليمونينئوپاتر قدرت س  اخت اما افت،ي يريچش  مگ شيافزا

 ديدج متوسط طبقه التلاف به منجر گريد عوام  کنار در عام  نيا .شد ياسيس و ياقتص اد يهاحوزه

 روند زين ابانقل بعداز ديجد متوسط طبقه شيافزا و رشد نکهيا با .شد شاه ميرژ يس رنگون در يس نت و

 يشتريب ضعفو شدت با دولت بودن لداريتحصيژگيو که رس ديم نظر به اما اس ت داش ته يص عود

 يبرا را يموانع حاکم، هطبق عنوان به يسنت متوسط طبقه افتني قدرت يطرف از و اس ت داش ته ادامه

 طبقه نيمه بر تمرکز با رساله نيا .است کرده جاديا ديجد متوسط طبقه ياقتصاد و ياسيس مشارکت

 را مدو يپهلو عصر در رانيا ياسيس توس عه در ديجد متوس ط طبقه گاهيجا و نقش تا اس ت درص دد

 ياسيس هتوسع و متوسط هطبق نيب که است نيا پژوهش نيا ياص ل هيما بن .دهد قرار يبررس  مورد

 در را ديدج متوسط طبقه نقش که است مثبت يهمبستگ نيهم .دارد وجود مثبت يهمبستگ نوع کي

 اننش يضرور ينوع به رانيا مورد در را آن همطالع و سازديم تياهم زيحا ياجتماع و ياسيس تحولات
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 و نقش يدارا رانيا ياجتماع ياس  يس   ندهيآ در ديجد متوس  ط طبقه نکهيا به نظر نيهمچن و .اس  ت داده

 شوديم احساس مسئله نيا به پرداختن ضرورت است، يمهم گاهيجا

 پژوهش روش

 کتب زا اطلاعات يآورجمع يبرا و باشديم يليتحل   يفيتوص حاضر مقاله نيا در استفاده مورد روش

 .است شده استفاده نترنتيا و مجلات در موجود مقالات و موجود

 ر،يمتغ ده،يپد بداند خواهدمى و است موضوع بودن چگونه دنبال به محقق فىيتوص  قاتيتحق در

 فيوصت به و کندمى بررسى را موجود وضع قيتحق نيا گر،يد عبارت به .اس ت چگونه مطلب اي ش ى

 لزوم ص  ورت در و مطالعه را آن ص  فات و هاژگىيو و پردازدمى آن فعلى تيوض  ع نظامدار و منظم

 .دينمامى بررسى را رهايمتغ نيب ارتباط

   جامعه در ننخبگا ياصل گاهيجا

 خود به را يعموم افکار و ش  د رانيا جامعه وارد تيمش  روط انقلاب در بار نياول يبرا يمدن جامعه

 .ردک معطوف ييگراقانون جهينت در و يمدن قانون و ياس اس قانون به را توجهات همه و کرد مش غول

 لحاظ به جامعه نيترمطلوب شاهد کشور شد، اداره مص دق يريوز نخس ت به رانيا که يماه 51 اما

 و تنف شدن يمل همان که داشت بزرگ دستاورد دو يمل نهضت دوران .بود هادينبا و هاديبا به توجه

 و يآزاد اوج نيهمچن .کرديم ارياخت صاحب را مردم امر، نيا که بود انتخابات قانون اص لاح نيهمچن

 يآزاد گريد مهم نکته و ش  ديم مش  اهده يخوب به اميا آن در عدالت چون يمهم بحث و اس  تقلال

 نيوهت به يريدستگ حق سيپل که بودند کرده بخشنامه مصدق مرحوم يحت و بود هاروزنامه و احزاب

 شده لاماع آن از شيپ يچند که شد صادر يطيشرا در بخشنامه نيا ندارد، را ريوز نخست به کنندگان

 دوران ديبا را هاروز آن .رونديم زندان به س  ال س  ه تا ماه ش  ش از مراجع به کنندگان نيتوه که بود

 و يس  حاب چون ياش  خاص   و بازرگان مهندس ،يعتيش  ر دکتر چون يمحص  ولات که دانس  ت ييطلا

 را متحکو و کند سلطنت ديبا شاه که بود نيا مص دق يجد مطالبه .داد  يتحو جامعه به را يطالقان

 (9 :8905 ،جواد محمد ،يوروزن) .بسپارد گرانيد به

 خود گاهيجا يبايارز در پژوهش، در کننده شرکت برتر ياستعدادها و نخبگان ش تريب باًيتقر يکل طور به

 زين يچندان يرگذاريتأث معتقدند هاآن .داننديم متزلزل و زيناچ ،يظاهر نامطلوب، يگاهيجا را آن جامعه، در

 است اسيمق کوچک و خرد يسطح در هاآن يرگذاريتأث زانيم و ندارند جامعه بر

 نيا نحس .پندارنديم گنگ و نامعلوم جامعه، در را خود گاهيجا صورت نيهم به زين گريد نخبگان



 «!ستين عم  در هست، اسم در» :نديبينم عم  در را آن و داند   يم يرواقعيغ و يظاهر را، گاهيجا

 الدرس زند برحکومتگزاران محمدخان آقا ينظام يروزيپ با که هيقاجار حکومت نامساعد طيش را 

 .ودندب برده ارث به رانيا ازگذشته که بودند ياتيليا ييارهيعش يس اختار يدارا ش د، آغاز ش.ه 8589

 ياجتماع يهاآنس  ازم با کوچک يواحدها به رانيا جامعه آن در که بود يحکومت قاجار حکومت

 يهاآنزب به و کردنديم يزندگ خود س  نن و محدوده درون کدام هر جکه ش  ديم ميتقس   جداگانه

 از کي هر رأس در همواره و بودند کشمکش در انشگانيهمس ا با غالباً و گفتنديم س خن گوناگون

 حکومت ش  اه ترکوچک اجتماعات نيا ههم رأس در و داش  ت قرار يمتنفذ ش  خص اجتماعات نيا

 .(45 :89۱9 ان،يآبراهام) کرديم

 يفرهنگ نهض  ت و غرب تمدن با برخورد رغم يعل نوزدهم قرن يهادهه آخر تا دوره نيا در

  يتش  ک را آن عيوس   هيپا دهقانان و داش  ت قرار ياجتماع يهاگروه هرم راس در ش  اه چنانهم

 هرابط در اما هرم کنار در و بودند اص  ناف و بازرگانان ون،يروحان ،انيوانيد دو نيا انيم در و دادند،يم

 .( 49 :8919 ،يد .استفان ،يتنس) ريعشا لاتيا آن با

 ارياخت در اي :داشت سو دو تيمشروط از شيپ هدور در ها()توده ياجتماع قدرت ميتقس حال هر در

 جامعه کارآمد يهاآنسازم و نهادها از دوره نيا در دولت، سلطنت اقتدار طهيح در اي و بود نيد طهيح

 آن از ياسيس  حکومت و ونيروحان يعني ملت يروس ا ارياخت در ييقض ا دس تگاه نبود، يخبر يمدن

 انيتدول و کردنديم افتيدر را يش  رع ياتيمال ونيروحان هم ياتيمال نظام در و بود [س  لطنت] دولت

 يهااض  طراب ،هايريدرگ ،هاکش  مکش باعث يگريد قلمرو در کيهرج مداخله و را؛ يعرف اتيمال

 .(892 :891۱ ،يآجدان) دشيم ياجتماع

 به انيخارج تيحما از يبرخوردار زانيم به تنها نه نخبگان قدرت يداريپا حفظ دوره نيا در

 زانيازم شدت به زيون ران،يدرا مندقدرت يمرکز دولت وجود عدم به بلکه سيانگل و روس خص وص

 و الاتيا انيوال ران،يوز صدراعظم، تيفعال يخيتار يبررس ،باش ديم مرتبط يخانوادگ يهايهمبس تگ

 قاجارها، حکومت س  ال(899) رد که رس  انديم تيواقع نيا به را ما ياس  يوس   يفکر نخبگان گريد

 مسئله رگيد عبارت به کردند،يم حکومت رانيبرا يموروث صورت به ،آن ياسيس خصوص به نخبگان

 نوانع با ييگرانخبه نظام نيا و است دوره نيا ييگرانخبه نظام مهم مش خصات از ييش اوندگرايخو

 مقام،قالم مانند يابرجس   ته يهارهچه حذف باعث يموروث افتهي تکام  يهانظام انواع از يکي

 و تسفار وزارت، صدارت، از اعم مهم مناصب تمام در ييشاوندگرايخو نيا جهيونت ش د ... و ريرکبيام

 يلاتيا ارانحص ينوع قاجار  يا دنيرس قدرت به قتيحق در نداشت، يبستگ دانش و اقتيل و علم به ...
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  يا د،کريم فرق کاملاً يقبل حکمرانان الاتيا قدرت اختارس با که آورد بوجود قدرت س اختار در ديجد

 اتيولا و الاتيا يمال و ياسيس امور اداره تيمس ئول يواگذار قيطر از خود تيموقع تيتثب يبرا قاجار

 يبرا رانيا کردن يقاجار شد،يم متوس  يشاه خانواده در حکومت کردن يانحصار با شاهزادگان به

 و زرگب داراننيزم و مالکان از ديجد قشر شيدايپ س لطنت، اس اس ميتحک لهازجم يمهم جينتا  يا

 اب ارتباط از قاجارها نيچنهم راه نيا در و داش  ت يپ در مند،قدرت يتيولا و يالتيا يدربارها جاديا

 ،يدازغن) گرفتنديم کمک و بهره زين خود حکومت ميتحک و  يتش  ک يبرا کمک و يخارج محاف 

89۱4: ۱90). 

 يپهلو نخبگان عصر کردن محدود در نخبگان نقش

 شاه مطلقه قدرت کردن محدود

 .ستاديا شاه مقاب  در آشکار طوربه که بود يرانيوز نخس ت دودحم مص دق چون ينخبگان نمونه يبر

 اب مص  دق .کرد  يتبد س  ردرگم و ريپذکنش يموجود به را ش  اه يپهلو دوران در بار نياول يبرا او

 ناممکن اًعمل بود، دهيبخش   او به انس  س  ام مجلس که ياراتياخت از را ش  اه يبرخوردار خود اقدامات

 نيا رهگذر از مصدق .گذاشت ناکام پارلمان مص وبات يقيتعل يوتو حق از را او يمندبهره و س اخت

 يرفتار اهش با او رفتار  يدل نيهم به نبود، ياساس قانون از فراتر خود قدرت شيافزا دنبال به تحولات

 داشته ييجراا قدرت و تيئولمس تواندينم رمسئوليغ شاه که بود ياساس باور نيا بر يمبتن و ياص ول

 قدرت که رفت خواهد درست راه به رانيا در يصورت در تنها تيمشروط که بود آن بر مص دق .باش د

 نيا يصورت در تنها و دارد دوش بر را امور يقانون تيولئمس که باشد حکومت سيلر دست در يياجرا

 نخس  ت چيه .نش  ود آن ش  دن هنينهاد و تحقق مانع و نهد گردن آن بر ش  اه که ش  وديم يعمل امر

 دربار نفوذ و ش  اه اراتياخت و قدرت ياص  ول و ياديبن کردن محدود به کمر مص  دق اندازه به يريوز

 با ارآش  ک مقابله از ش  اه يدرماندگ .نموديم زيپره مص  دق با آش  کار مقابله از که يش  اه بود، نبس  ته

 (۱ :8912 ،رنه گنون،راش) .ديگرديم يناش مصدق يپرستهنيم و يرکيز از مصدق

   مغزها فرار ياصل ليدلا

 شورک از نخبگان فرار و خروج حاضر، يروندها هجينت و امديپ نيتردردناک حال نيع در و نيترياصل

 .شود هداد نشان زين رانيا از گذار سخت نديفرا تا شد يگذارنام کشور از پرگداز گذار روند، نيا .اس ت

 و ندهيآ هب دنداش  تنيام ،يفرهنگ و يش  غل نامس  اعد تيوض ع ر،يناپذينيبشيپ تيوض  ع امديپ درواقع،



 شيگرا پژوهش، در کننده ش رکت برتر ياس  تعدادها و نخبگان اس ت ش ده منجر گر،يد يهامس ئله

 به هانآ از يبعض و کندينم صدق هاآن ههم هدربار مسئله نيا .باشند داشته کشور از خروج به ياديز

 کشور زا خروج يهاتيمز به هاآن شتريب باًيتقر اما س تند؛ين کش ور ترک به حاض ر مختلف يها يدل

 انيز و سود درواقع، .کننديم سهيمقا ييکايامر و يياروپا يکشورها با را رانيا مدام و کننديم اش اره

 در تمهاجر يبرا ياديز شيگرا باز ن،يسنگ يهانهيهز تحم  با که رديگيم شک  روند نيا بر هاآن

 انريا در ماندن يهاتيمز از شتريب اريبس مهاجرت يهاتيمز هاآن نظر به چون .شوديم تيتقو هاآن

 در يثبتم يهاروش نخبگان ر،يناپذينيبشيپ و نامس  اعد طيش  را و نامطلوب گاهيجا تجربه دربرابر .اس  ت

 نيا يامدهايپ .آورند ارمغان به خود يبرا را يمطلوب طيش   را که بودند آن يپ در و بودند گرفته شيپ

 (14 :89۱8 رنه، )راشگنون، .اندشده يبنددسته مثبت و يمنف دسته دو در مثبت، يهاروش

 نيبد اند؛هداشت يشخص ييهاتيموفق ش ده، برده کار به يهاروش درقبال نخبگان ش تريب باًيتقر

 يش  خص   يزندگ در ييهاتيموفق ،يفرد يراهکارها ژهيو به و يجمع يراهکارها با هاآن که يمعن

 سبب به بلکه ؛است نبوده نخبگان يمل اديبن قيازطر نخبگان، هگفت به هاتيموفق نيا البته .اندداش ته

 متنوع، يهااختراع قالب در ،يش  خص  يهاتيموفق نيا .اس  ت بوده هاآن يگروه و يفرد يهاتلاش

 لمع اقتص  اد و يعلم ديتول در قدم ثبات متعدد، يهامقاله نگاش  تن ها،اختراع يس  ازيتجار و ثبت

 .رنديگيم يجا ... و مختلف يهامقام و هارتبه کسب شتر،يب يهاتيموفق يبرا ش دن صيحر محور،

 سبک خود يزندگ در ييهاتيموفق اندکرده يسع ،يشخص و فردمدارانه يهاروش نيا گرفتن با هاآن

 که يشخص يهاتيموفق نيا مقاب  در .است بوده يش خص يهاتيموفق ها،روش نيا امديپ که کنند

 يگروه مرمست يهاتيفعال است، گرفته صورت نخبگان يمل اديبن ابيغ در و يفرد هچيدر از ش تريب

 موجب مس  ئله نيا و انددهينرس   يخاص   هجينت به جامعه، يهاآنس  ازم گريد و اديبن در يفرد و

 رفص درقبال پژوهش، کنندگان شرکت و نخبگان که يمعن بدان .است ش ده يفراوان کژ يکارکردها

 با يحت رايز اند؛ش  ده زين يس  رخوردگ دچار ها،تيفعال نيا در فراوان يمعنو و يماد هنيهز و زمان

 دستاورد و اندکرده صرف کشور در يفراوان هنيهز و زمان هاآن ،يش خص يهاتيموفق کردن حس اب

 يخصش پشتکار با و يجزل يهامسئله در صرفاً زين هاآن يشخص يها   تيموفق و اندنداشته يچندان

 تيفعال ،يياجرا يهادستگاه در هاآن ش دن جذب همچون ييهامس ئله در اما اس ت؛ آمده دس ت به

 شدن ياتيعمل ،هاآن يهاطرح دنيرس  جهينت به ،ياجتماع      يفرهنگ يهاتيحما مس تمر، يعلم

 هجينت ... و فکر يهااتاق و هاکارگروه از گرفتن جهينت مختلف، يهاآنس  ازم در ش  انيش  نهادهايپ

 دندمعتق رايز کنند؛يم انيز و خسران احساس هاآن  ،يدل نيهم به .است نشده هاآن بينص  يچندان
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 دست يريچشمگ يهاتيموفق به گريد يکشورها در کمتر، اريبس هنيهز و وقت صرف با توانستنديم

 (58 :8919 ،ينوذر (ابندي

 گاننخب يوقت گر،يد عبارت به دهد؛يم سوق کشور از گذار به را هاآن ييهاسهيمقا نيچن درواقع،

 خود هش د ص رف يهانهيهز به و ش  وندينم تيحما و جذب کش ور در پژوهش، برتر ياس تعدادها و

 يهاهسيمقا کشورها، ريسا در نخبگان گريد و دوستان و همس الان وض ع با س رعت به ش ند،يانديم

 کش  ور از خروج به کنديم قانع را هاآن ان،يز و س  ود براس  اس يبررس   نيا .دهنديم انجام يمداوم

 يخصش يهايوابستگ کردن حساب با يحت خود، يهايابيارز در که صورت نيبد .دهند نشان  يتما

 و ابنديب کش  ور در تيفعال و ماندن يبرا ياکننده قانع  يدل توانندينم ... و يهنيم ،يمل ،يخانوادگ و

 لبتها است؛ ترپربازده و سودمندتر اريبس  کش ور، از خارج در تيفعال هادام و رفتن يبرا هاآن يها يدل

 انيز و سود نيا قالب در اما شوند؛ينم کشور ترک به حاض ر وجهچيه به که دارند وجود زين ينخبگان

 خروج هب مسئله نيا ،يکل طور به .آورديم ارمغان به افراد يبرا يشتريب يسودمند مهاجرت، معتقدند

 در شورک از پرگداز گذار .کنديم  يتحم کشور بر يفراوان يهانهيهز که شوديم منجر نخبگان فرار و

 ريناپذ ينيبشيپ و نامساعد تيوضع و نامطلوب گاهيجا تجربه با روشدن روبه

 استخراج مفهوم 55۱ و يفرع همقول 54 از ياص ل همقول ۱ مجموع، در پژوهش، يهاافتهي نيب از

 روبه که شود يطراح ياگونه به پژوهش نيا يمرکز و هسته همقول اس ت ش ده يس ع .اس ت ش ده

 ششپو هاجهت ههم در را ريناپذ ينيبشيپ و نامس اعد تيوض ع و نامطلوب گاهيجا هتجرب با روش دن

 نيا يمرکز همقول و ههس  ت همقول يکل طور به ب،يترت نيهم به .باش  د جامع يکاف هانداز به و دهد

 و نامس  اعد تيوض  ع و نامطلوب گاهيجا هتجرب با روش  دن روبه در کش  ور از پرگداز گذار» پژوهش،

 شرکت ربرت ياستعدادها و نخبگان دهديم نش ان اص   در نديفرا نيا .اس ت بوده «ريناپذ ينيبشيپ

 ينيبشيپ و نامساعد تيوض ع و نامطلوب گاهيجا هتجرب با روش دن روبه انيجر در پژوهش، در کننده

 به ،اول هوهل در نخبگان يمل اديبن از گذار با هاآن درواقع، .اندداش  ته کش  ور از يپرگداز گذار ر،يناپذ

 اما اس  ت؛ دردناک و س  خت اريبس   هاآن يبرا گذار نيا .افتنديم دوم هوهل در کش  ور از گذار فکر

 سود ،يمعنو و يماد فراوان يهانهيهز صرف با يحت که کنديم قانع را هاآن ان،يز و س ود همحاس ب

 (892 :891۱ ،عباس ،يلانيم( .دارد وجود کشور از خارج به مهاجرت در يشتريب

 پژوهش در کنندهش  رکت نخبگان دادند نش  ان هاافتهي پژوهش، از بخش نيا در يکل طور به

 گاهيجا ،ياسيس و ياقتصاد فرهنگ، جامعه، ،يآموزش ،يعلم نظام در خود گاهيجا از يابيارز در حاضر،

 و خرد يگاهيجا اجتماع، در هاآن گاهيجا معتقدند هاآن .داننديم نامطلوب و يظاهر يگاهيجا را خود



 در را کش  ور تيوض  ع هاآن ن،يا بر علاوه .ش  ودينم اس  تفاده هاآن يانرژ و روين از و اس  ت زيناچ

 نيا در معتقدند و کننديم يابيارز نامس  اعد ... و يعلم ،ياس  يس   ،يش  غل ،يکار متفاوت يهاعرص  ه

 ريناپذ ينيبشيپ اريبس را تيوضع ها،مس ئله نيا وجود با هاآن .داش ت يخوب بازده توانينم تيوض ع

 در رييتغ .کنند يزيربرنامه ش   انندهيآ روز چند يبرا توانندينم يحت  ،يدل نيهم به و داننديم

 يبرا هاآن هک هستند ييها يدل ازجمله کشور، يهاقانون و طيشرا عيس ر رييتغ تا اديبن يهانامهنييآ

 خود يراب ندهيآ در زين يروش  ن و مثبت يدورنما هاآن ش  تريب ان،يم نيا در .کننديم اراله مس  ئله نيا

 تشانيضعو و دهند ارتقا را خود گاهيجا کننديم يسع گوناگون يهاروش به  ،يدل نيهم به .ننديبينم

 .است نبوده کنندهدلگرم چندان هاآن توسط آمده دست به يهاجهينت اما بخشند؛ بهبود را

 اي اديبن س  بب به هاتيموفق نيا اما اند؛داش  ته يفرد و يش  خص   يهاتيموفق هاآن از يتعداد

 و تلاش و يشخص يهايزيربرنامه و هاتلاش هچيدر از بلکه است؛ نبوده کش ور در مس اعد تيوض ع

 يبعض رد هاآن  ،يدل نيهم به .اندداشته جامعه افراد گريد با سهيمقا در که است بوده ياديز پش تکار

 جاديا موجب مس  ئله نيا رايز اند؛ش  ده انيز دچار زين نخبه و برتر اس  تعداد عنوان از يحت ها،مس  ئله

 گر،يد عبارت به است؛ شده شرفتشانيپ از يريجلوگ سبب و هاآن همکاران و دوستان انيم حس ادت

 از اندکرده يس  ع اجتماع، در گاهش  انيجا يبهبود يبرا ش  انيراهکارها ماندن جوابيب يپ در هاآن

 به خبگانن است شده منجر تيدرنها گر،يد يامدهايپ و گذار نيا هجينت .کنند گذار نخبگان يمل اديبن

 .رندکشو از خارج در که کنند س هيمقا ينخبگان با را خود مداوم طور به و باش ند کش ور از خروج فکر

 گريد يهاواس  طه قيازطر گر،يد يکش  ورها تيموقع از قيدق يآگاه و هاس  هيمقا نيا يپ در هاآن

 به ياديز شيگرا هم باز ،هاآنيز و س   ود ههم از يآگاه با (،يارتباط و ياطلاعات يهاي)تکنولوژ

 يهاسال اي هاماه در زين کننده شرکت نخبگان از يتعداد که ييجا تا .دهنديم نشان خود از مهاجرت

 ياصخ يهايدلبستگ سبب به زين هاآن از يتعداد البته .بود خواهد يقطع کش ور از خروجش ان نده،يآ

 شور،ک از خارج و داخ  تيوضع هسيمقا در اما ستند؛ين کشور از خروج به حاضر وجه چيه به دارند، که

 .اندبوده ايپو و فعال شهيهم

 جامعه در نخبگان انتظارات

 به ستهواب يريناپذ انکار بطور آن منابع و امکانات از نهيبه اس تفاده و آن يهانهاد و کش ور ش رفتيپ

 ودخ توانمند و دهيد آموزش ذهن کمک به گروه نيا رايز است ماهر و متخصص يانسان يروين دانش

 به را هاآن و درآورد خود کنترل در را جامعه در يماد تياهم پر منابع اس  ت قادر مس  ال ،  يتحل در
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 با که س  تا ينيبشيپ قاب  لذا .دهد قرار يبرداربهره مورد يبازده نيبالاتر با و ممکن ش  ک  نيبهتر

 شيپ در ينزول ريس اي کشور سطح در يتيريمد تيفيک و ياقتصاد توس عه س رعت نخبگان، مهاجرت

   .رديگيم قرار سکون تيعوض در اي گرفت خواهد

 لازم رطش دو انيم کنيل ،داشت انتظار را ياقتصاد توسعه توانينم ه،يسرما انباش ت بدون اگرچه

 يروين وجود که نيا ژهيو به دارد، يش  تريب تياهم يدوم گفت توانيم متخص  ص يروين و هيس رما

 با سهيمقا در متخصص يروين نکهيا ضمن .هست هم يگذارهيسرما ينوع خود يخود به متخص ص

 وبمحس توسعه يبرا يتريقو محرک و است زادرون يريمتغ توسعه، به نس بت و هيس رما انباش ت

 اي يکارآمد برماثر  عوام  ش  ناخت و يبررس   که گرفت جهينت توانيم حيتوض   نيا با .ش  وديم

 ياهديپد عنوان به مغزها فرار .دارد ريانکارناپذ يض  رورت متخص  ص، يانس  ان يروين عام  يناکارآمد

 به مربوط دارد، ندهکن نييتع يريتأث کش ورها يافتگينتوس عه اي يافتگي توس عه نديفرا در که ياجتماع

 صمتخص عناصر از يعيوس تعداد به توس عه حال در يکش ورها که يزمان يعني اس ت، رياخ قرن مين

 يکش  ورها نفع به را آنان يليدلا به بنا يول بودند، ازمندين زين روهاين نيا به حال نيع در افتند،ي دس  ت

 لاتايا به افتهيتوس  عه يکش  ورها از متخص  ص يروهاين مهاجرت وجود با .دادنديم دس  ت از افتهيتوس  عه

 عواقب و آثار يدارا توس  عه حال در يکش  ورها از روهاين نيا مهاجرت که گفت توانيم کانادا و متحده

 ک  به نيمتخصص و مهاجران نسبت و است شتريب اريبس آنان وجود به کش ورشان ازين رايز اس ت، يترمهم

 سهم شيافزا شاهد بعد به 99 دهه از مرور به که نيا ژهيو به است، اديز کشورها نيا در موجود متخصصان

 .(525   521 :8910 ،نيآلو استانفورد،) ميهست کشورها نيا از متخصصان مهاجرت

 د،يافزايم المل  نيب اقتصاد صحنه در کشورها رقابت توان بر که نيا بر علاوه د،يجد يهايفنّاور

 يروين تيامن» امر نيا کانون در اما .بود خواهد زين هاآن يدفاع و ينظام قدرت شيافزا موجب

 يهاچالش و هافرصت با سرد جنگ از پس دوران در س وم جهان يکش ورها .اس ت نهفته «يانس ان

 از و ندينما حفظ را خود يارض تيتمام و تيحاکم ديبا سو کي از رايز ؛هستند رو به رو ش دن يجهان

 يطلب لطهس» با مقابله به ،ياطلاعات انقلاب و ديجد يعلم يهاشرفتيپ از يوربهره با ديبا گريد يسو

 يروين را روند نيا در يديکل عام  .ابندي دس  ت ياجتماع و ياقتص  اد توس  عه به و بپردازند «ديجد

 در که يختس رقابت در .داد اريبس يبها آن به يمل تيامن ياستراتژ در ديبا و دهديم  يتشک يانس ان

 تيهمّا حالز ياطلاعات تيامن و ياقتصاد تيامن ،يعلم تيامن دارد، انيجر اقتصاد شدن يجهان انيجر

 يس  انان يروين .اس  ت مناس  ب يانس  ان يروين از يبرخوردار مس  تلزم هاآن به يابيدس  ت اما ارند؛يبس 

 به ديبا توسعه حال در يکشورها و است دولت قدرت منبع و کشور شالوده و يبنداس تخوان مناس ب،

 د،يدج طيشرا در يانس ان يروين از منظور البته .دارند مبذول يجدّ و يکاف توجّه آن، گاهيجا و تياهمّ



 ،ياس  يس   نفوذ حفظ يبرا يغرب يکش  ورها امروزه، .هس  تند «يتخص  ص   يهايژگيو يدارا افراد»

 ديام نوجوان، و جوان يهانس    در نفوذ به س  وم، جهان يکش  ورها در خود ياقتص  اد و يفرهنگ

 سنن و آداب به احترام ،يدوست کشور هيروح و ديورز ديتأک کودکان آموزش بر ديبا ن،يبنابرا .اندبس ته

 ب،يترت نيا به .نمود تيتقو هاآن در را کشور مردمِ به خدمت به علاقه و ياسلام و يملّ يهافرهنگ و

 راهمف زين متخصص و دانشمند آگاه، اشخاص يآمادگ و تيترب يبرا نهيزم مغزها، فرار کاهش ض من

 .(29 :8919 ،اندرو وود،يه) گردد

 اقتصاد بر متخص ص يانس ان يروين مهاجرت مض ر اثرات از مغزها فرار مورد در مرس وم دگاهيد

 و ندارد وجود مهاجرت احتمال مورد در ينانينااطم دگاهيد نيا طبق .دارد ديتاک مبدأ يکش   ورها

 و دهديم رارقتأثير  تحت را يانسان هيسرما انباشت ميمستق طور به يانسان هيس رما مهاجرت نيبنابرا

 خواهد ار ماندهيباق افراد يوربهره کشورمبدأ اقتصاد در کار يروين يانسان هيس رما انباش ت در کاهش

 اس  ت ممکن زين يگريد ياهراه از رفاه در کاهش .ش  وديم رفاه کاهش موجب تينها در و کاس  ت،

 هياسرم انباشت سطح حفظ شود، نيتأم دولت قيطر از آموزش يهانهيهز اگر مثال يبرا .ش ود جاديا

 که است، ورکش در ماندهيباق افراد از شتريب يهااتيمال افتيدر و شتريب يعموم نهيهز ازمندين يانس ان

 .(۱5 :8909 ،يحصور يرستم و زاده عماد و يبي)ط شد خواهد رفاه کاهش باعث

 انانس خود ياقتص اد توس عه ديکل» :که کرد مطرح را هينظر نيا ش ولتز، تئودور ،8098 س ال در

 رهيذخ شيافزا علّت به شتريب بزرگ، بحران از پس کايآمر اقتصاد ،يو اعتقاد به «آن منابع نه و است

 وکاسل يهاتلاش مرهون شتريب که رش د يکنون يهادگاهيد هيبرپا .اس ت کرده رش د يانس ان ثروت

(Lucas) رومر و (Romer) ،يطيشرا جاديا با توانديم ياقتصاد رشد نديفرا در يانسان هيسرما اس ت 

 راهکار .گردد منجر يملّ ياقتص  اد در مداوم ياقتص  اد رش  د به ،ينزول بازده س  اختن برطرف يبرا

 ،يانسان يهاهيسرما .«يانسان هيسرما انباره شيافزا جهت در تلاش» :بود معلوم هادگاهيد نيا ياستيس

 تخصّص، دانش، از، عبارتند و آمده دست به گزاف يها      نهيهز صرف با که هس تند ييهاهيس رما

 رهيذخ ،کار يروين در بهداشت و آموزش راه از که انضباط تينها در و هاتيقابل ،يسلامت توان، تجربه،

 دانش  مندان، مانند يانس  ان منابع ،روازاين ش  وديم ديتول در آن يوربهره شيافزا موجب و ش  ده

 .وندشيم شناخته ،يانسان يهاهيس رما عنوان به ينهاد و يس ازمان منابع او کار يروين کارش ناس ان،

 گونگونا يکشورها و شده ترپررنگ مس تدل، گونه به و گريد بار جامعه، در آموزش نقش س اننيبد

 و کلان يگذارهيسرما گرچه .پرداختند نهيزم نيا در يگذارهيسرما به س تميب س ده دوم مهين در ژهيبو

 نيا با .است گرفته ص ورت يانس ان يروين آموزش نهيزم در (کش ور هر منابع به توجّه با) ياگس ترده
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 Poverty) فقر دام در همچنان مانده، عقب يکش  ورها و امدهين دس  ت به انتظار مورد جينتا حال

trap) يچگونگ و ش  ده انجام يهايگذارهيس  رما نحوه از گذش  ته رس  ديم نظر به .اندمانده گرفتار 

 «امغزه فرار» دهيپد بروز موردنظر، اهداف به افتنين دس  ت  يدلا نيترمهم از يکي آن، صيتخص  

 افتهيهتوسع يکشورها به توسعه حال در يکشورها از شتريب که مغزها فرار اي نخبگان مهاجرت .باش د

 يتصاداق بالقوّه يهاييتوانا شدّت به جامعه، کي يانسان هيس رما کاهش با توانديم .رديگيم ص ورت

 در يشورهاک کارشناسان مقصد شتر،يب که سبب بدان شرفته،يپ يکشورها که يحال در دهد، راکاهش

 رشد انامک به مبدأ يکشورها يماندگعقب يبها به ،يانسان هيسرما شيافزا راه از هستند توسعه حال

 ،ياقتص  اد رش  د کاهش توانيم را نخبگان مهاجرت ياقتص  اد اثرات نيرمهمتّ .نديافزايم شيخو

 مانند،يم کش  ور در که يافراد رفاه کاهش يکل طور به و هاپرداخت تراز يکس  ر تورّم، ،يکاريب

 .(599 :8915 ،ک يما راش،) برشمرد

 هن نخبگان مهاجرت که است معتقد يکي که دارد وجود نخبگان مهاجرت خص وص در دگاهيد دو

 ييشکوفا يبرا افراد يعلم يهااندوخته ييشکوفا و رشد موجب بلکه ست،ين مبدأ کشور ض رر به تنها

 يهاهيس  رما ،يعلم يهاحوزه در کارامد يمغزها و يعلم نخبگان رايز گردد؛يم يبش ر دانش و علم

 مکک يبشر علم توس عه و رش د به تا رديگ قرار همگان ارياخت در ديبا امکانات نيا و هس تند جهان

 به دمعتق يگريد دگاهيد اما .ندارد وجود نخبگان مهاجرت عنوان به يامس  ئله که اس  ت معتقد و کند

 اقعو در .شوديم کشورها نيب يطبقات ش کاف موجب دهيپد نيا دارد دهيعق و اس ت نخبگان مهاجرت

 ،يهنگفر يالگوها س  اخته قادر را افتهي توس  عه يکش  ورها که بوده ياگونه به رياخ يارتباط تحولات

 واجام معرض در ميدا را آنان و کنند القا ايدن سراسر در خود انيمشتر به را خود ياقتص اد و ياجتماع

 نيب ثروت ناعادلانه عيتوز  يدل به که اس  ت يحال در نيا .دهند قرار يغاتيتبل تهاجم هيس  و کي

 چيه تنها نه ،ياآنهرس انحصار نيا با مقابله يبرا سوم جهان      اصطلاح به      يکشورها کشورها،

 فقدان  يدل به .مش  کلند دچار س  خت خود، هياول حتاجيما نيتأم در بلکه ندارند، ارياخت در يامکانات

 در ها،کشور نيا در يانسان توسعه و ش رفتيپ و يآموزش  امکانات و يرس ان اطلاع و يارتباط  يوس ا

 رفتن و زنندب مهاجرت به دست که دهنديم حيترج ياريبس ،يصنعت افتهي توسعه هايکشور با سهيمقا

 نيا از .است جهان يکشورها انيم رعادلانهيغ و نامتوازن ونديپ نشانگر نيا و دهند حيترج ماندن به را

 لهفاص و شکاف فاجعه، عمق بر همواره شرفته،يپ يکشورها به سوم جهان از نخبگان مهاجرت منظر،

 )نق  کنديم ترقيراعم يغن و ريفق مانده، عقب و شرفتهيپ يکشورها انيم فاصله و ديافزايم يطبقات

  .(19 :8918 ،يفولاد از مضمون به

 قاچاق» به را مغزها فرار مفهوم ش  ديم مطرح يس  تيمارکس   يهادگاهيد اس  اس بر که ياهينظر



 از که شونديم يتلق يبردگان همنزل به نخبگان دگاهيد نيا در .دينمايم ريتعب «يخاکس تر يهاس لول

 «ندهيربا» يکشورها يجوسلطه س تميس  يوربهره جهت در ناچارند انتخاب حق بدون و اجبار يرو

 و داننديم مقص  د يکش  ورها ياغواگر و توطئه ب،يفر اثر در را مغزها فرار گروه، نيا .کنند خدمت

 يهاهيس  رما جذب و نخبگان فتنيفر .آورنديم حس  اب به اجبار ينوع را مهاجرت نيا جهت نيبد

 ينگفره      يعلم استعمار ديجد هويش رونديم شماربه ياقتصاد يهاهيسرما نيمهمتر از که يانسان

 داننديم يفرهنگ يدس تاوردها تهاجم معرض در را س وم جهان که اس ت يگروه دگاهيد نيا .اس ت

  .(89۱ :8912پگاه مصلح،)

 يپهلو عصر در رانيا نخبگان تيوضع

 يهابرنامه يمجر و همراه، دربار و ش  اه با توس  عه، روند در حاکم، نخبگان اکثر ،يپهلو عص  ر رد

 گاننخب عرصه به ورود فرصت اي ز،ين طلب اص لاح نخبگان .بودند يپهلو ش اهان يس طح ينوس از

 دند،يرس   قدرت به 8995 تا 8999 يهاس ال مانند کوتاه مقاطع يبرخ در چنانچه اي و افتندين را حاکم

 به زين مردم .شدند مواجه ش کست با ،ياس تبداد ياس يس  س اختار و کارمحافظه نخبگان با تقاب  در

 شيخو يهاخواس  ته اراله به قادر ،يمدن جامعه ينهادها فقدان و يافتگين س  ازمان مانند گوناگون  يدلا

 .بود حاکم نخبگان جولانگاه جامعه، و نداشتند يگاهيجا مردم ،يپهلو عصر ياسيس ساختار در اص ولاً .نبودند

 يبرا و مردم لهيوس   به مردم از ه،ينظر در حکومت تحده،م الاتيا در اگر» :ديگويم (8) «سيزون نيمارو»

 از ،يخيتار صورت به رانيا در حکومت ... ا،يراست مردم يبرا و مردم لهيوس به عم  در و اس ت مردم

 و مردم نيبنابرا (Zonis, 1971, p133 ) « اس  ت بوده نخبگان يبرا و نخبگان توس  ط نخبگان،

 وسعهت خواهان ز،ين کارمحافظه نخبگان .نداشتند ينقش توسعه در     نداشت وجود که     يمدن جامعه

 هب ياقتصاد لحاظ از چه اگر     داشت قرار نخبگان از گروه نيا رأس در که     شاه .نبودند جانبههمه

 خود از ياسيس توسعه يراستا در ياقدام نيترکم اما پرداخت، مونتاژ عيصنا در ژهيبو يص نعت توس عه

 ،يعاجتما طبقات در راتييتغ يبرخ بروز و اصلاحات به تظاهر رغم به دوم، يپهلو دوره در .نداد نشان

 ينوساز يجا به پدرش، چون زين شاه» .داشت ادامه همچنان ياسيس توس عه از زيپره و قدرت تمرکز

 تيماح شبکه مسلح، يروهاين :ساخت استقرار يپهلو حکومت رکن سه بر را قدرتش ،ياس يس  نظام

 طلب اصلاح نخبگان يناتوان (901 :89۱1 ان،يآبراهام) «يدولت  يطو و ضيعر يسالار وانيد و دربار،

 و قدرت تيمحدود و نخبگان از ياعمده بخش يکارمحافظه حاکم، نخبگان عرص  ه به ورود در

 و يدولت ياقتصاد نظام ،ياستبداد ياسيس نظام رينظ يعوامل از يناش توس عه، روند در هاآن اراتياخت
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 بود آنان يبعد تک يهااستيس و نخبگان، يتيش خص  يهايژگيو ،ياس يس  اس تقلال فقدان ر،يرانت

 اجارق سلسله برخلاف .اس ت متفاوت قاجار دوره با جهات يبرخ از ران،يا در يپهلو حکومت س اله 29 دوران

 يودتاک      ديرس قدرت به بيرق لاتيا بر  يا کي يروزيپ يعني ن،يريد روال و رسم کي براساس که     

 زا شده يطراح يانقشه موجود، شواهد بنابر   کرد فراهم را رضاشاه يپادشاه نهيزم که    .ش 8500 اسفند

 ديتبع را اشاهرض ن،يمتفق که نشست سلطنت تخت بر يطيشرا در زين ش اه محمدرض ا .بود انگلس تان جانب

 .نبود ريپذامکان جوان، عهديول يپادش  اه آنان، موافقت و تيحما بدون و داش  تند ارياخت در را تهران و کردند

 سعهتو و بود توسعه قبال در آنان موض ع داش ت، وجود قاجار و يپهلو يهاحکومت انيم که يگريد تفاوت

 ودخ گوناگون،  يدلا به قاجار پادشاهان اما وس ت،ينپ وقوع به هاآن از کي چيه دوره در جانبههمه و موزون

 عهوس  ت يراس  تا در ()قاجار دوره نيا در که يهالتلاش .دنديدينم يطلب اص  لاح به تظاهر ازمندين را

 توسعه .5 بودند؛ قاجار يهاص دراعظم عمدتاً که نوس از نخبگان يبرخ.8 :بود هيناح دو از گرفت، ص ورت

 اهرض  اش   لذا .بود يگريد گونه به وض  ع ،يپهلو دوره در .ديانجام مش  روطه انقلاب به که تيحاکم از خارج

 عنوان به ياقتصاد و يادار ينوساز نيهمچن و قدرت تمرکز و تيامن نيتأم مس ئله از ت،يمقبول افتني يبرا

 توس  عه از يولالگ تا کرد تلاش ها،يکاليآمر فش  ار مانند مختلف  يدلا به ز،ين دوم يپهلو .کرد اس  تفاده ابزار،

 که کرد توجه تهنک نيا به ديبا ،يپهلو عص  ر نخبگان عملکرد يبررس   در نيبنابرا .کند بنا را يغرب يص  نعت

 به يهلوپ شاهان .بود توسعه يالگو نبودن يبوم و بودن يسطح بودن، ناموزون ،ياصل مش ک  دوره نيا در

 توسعه گريد عبارت به اي ،يفرهنگ توسعه و يربناليز ياقتص اد توس عه قدرت، تکثر ،ياس يس  توس عه يجا

 عنوان به ز،ين حاکم نخبگان يبرخ راس  تا نيا در و پرداختند يبعد تک و يس  طح ينوس  از به جانبه، همه

 ساختار راگ .دنديش يندين يگريد راهکار به و کردند حرکت ش ده نييتع ريمس  در آنان يدس تورها انيمجر

 که ياونهگ به بزند، دست گسترده اصلاحات به يکوتاه مدت داد،يم اجازه ريرکبيام به قاجار عصر ياس يس 

 ز،ين مجلس ندگانينما نطق حتا اول، يپهلو ژهيو هب يپهلو عص  ر در کند، محدود را دربار مخارج و حقوق

 توانينم ،است نخبگان بر نوش تار نيا در يقاتيتحق تمرکز که جاآن از .نبود ش اه کرده نييتع حدود از خارج

 ظامن براس  اس را، يمل يش ورا مجلس ندگانينما و رانيوز ران،يوز نخس  ت  يقب از حاکم نخبگان عملکرد

 .کرد هيتوج ياستبداد

 جهينت

 را رانيا هجامع بستر در يرانيا جوان نخبگان گاهيجا ،يفيک يکرديرو با داشت يس ع حاض ر پژوهش

 يبررس آن يهاداده و دنبال پژوهش هدف ،يانهيزم هينظر از اس تفاده با ر،يمس  نيا در .کند کش ف

 شدن روشن يبرا .شد حيشرت مبسوط طور به و شد اراله يميپارادا يالگو در پژوهش يهاافتهي .ش د



 هس پژوهش، ينظر هوار طرح براساس .شد ميترس  واره طرح پژوهش، يجزل و قيدق نديفرا و انيجر

 به امطلوب،ن گاهيجا و کيتار هنديآ يدورنما ر،يناپذ ينيبشيپ و نامساعد طيش را هوس تيپ هم به هحلق

 و يرگيد عام  ديتش  د به ها،عام  نيا از کيهر درواقع، .کننديم تيتقو را گريکدي ياندهيفزا طور

 خود، نامطلوب گاهيجا با روشدنروبه در نخبگان .شوديم منجر نخبگان نامطلوب گاهيجا به ت،يدرنها

 .دهند بهبود را آن و ببخش  ند ارتقا را خود تيوض  ع و گاهيجا کننديم يس  ع مختلف يهاروش به

 ها،روش نيا امديپ و جهينت اما رند؛يگيم نظر در را يمتفاوت يفرد و يجمع يهاروش هاآن جه،يدرنت

 يش خص يهاتيموفق موجب نخبگان از يگروه يبرا هاروش نيا .ش وديم يريگيپ ريمس  س ه در

 .شود      يم نخبگان يس رخوردگ و انيز موجب فراوان يهانهيهز ص رف گر،يد جانب از .ش وديم

 يهاشرو از يچندان هجينت هاآن يوقت .است نخبگان يبرا کش ور از پرگداز گذار امد،يپ نيتردردناک

 باًيرتق و شونديم بيترغ کشور از گذار و مهاجرت يبرا خود، انيز و سود همحاس ب با رند،يگينم خود

 .کننديم مبادرت مسئله نيا به زين نخبگان شتريب

 از دن،يد انيز و خسران با خاص، هيروح داشتن  يدل به نخبگان که است يضرور نکته نيا ذکر

 و ندکنيم جستجو را يديجد يهاتيفعال و هاراه بلکه کش ند؛ينم دس ت مختلف يهاتيفعال و امور

 در و نديآيم کنار خس  ران و انيز با هاآن  ،يدل نيهم به .گذراس  ت و يمقطع هاآن يس  رخوردگ

 يهاروش و هاتيفعال اي شونديم خارج کشور از خود، گريد دوستان همانند اي ديجد يهاراه يجستجو

 ص  ورتبه تنها نخبگان خس  ران و انيز گر،يد عبارت به کنند؛يم ش  روع را يديجد يفرد و يجمع

 درون گذشته، س ال چند يط .کننديم دايپ يش خص  يهاتيموفق يبرا را يراه هاآن .اس ت يمقطع

 خارج رانيا از کار و  يتحص يبرا يرانيا هنخب جوانان و است گرفته س رعت کش ور از نخبگان خروج

 اراله نهيزم نيا در يمختلف يهاهينظر .کننديم مهاجرت افتهي توسعه يهاکشور به شتريب و ش ونديم

 يهاحلقه تا دافعه يهاعام  از .کنند نييتب را هاآن مهاجرت يها يدل اندداش  ته يس  ع و اندش  ده

 يهاهينظر با همراه پژوهش نيا .کنند انيب مهاجرت يبرا يموجه يها يدل اندکرده يسع ياستعمار

 نخبگان يتينارضا نييتب در ييبسزا نقش ياسيس و ياجتماع ،ياقتصاد يهاعام  داد نش ان مختلف،

 يتجرب و ينيع طور به اما دارند؛ رانيا از تمهاجر و رانيا هجامع بس  تر در گاهش  انيجا از جوان

 درواقع، .ش  ونديم منجر يتربزرگ کيس  تماتيس   يهاجهينت به يخاص   يفرهنگ و خرد يهاعام 

 آنان يهاکنش بر جامعه، يوجود تيواقع از فارغ نخبگان، فهم داد نش  ان پژوهش نيا يهاجهينت

 ودهب «ياجتماع يقدرتيب» با ريمس هم و همراه گاهش ان،يجا از نخبگان يذهن يمعنا .گذارديمتأثير 

 ورندمتص نينماد و يظاهر يتيوضع خود يبرا ران،يا ياجتماع ساختار در ،يرانيا جوان نخبگان .است

 گر،يد يامعن به است؛ بوده تيوضع نيا از زيگر يسو به شتريب هاآن يهايگرکنش  يدل نيهم به و



     111...     آثار و نقش اليتيسم در توسعه سياسي و اقتصادي در کشور در عصر پهلوي دوم

 

 شده نجرم که اندکرده درک رانيا هجامع بس تر در را يقدرتيب با همراه يياعتنايب ينوع نخبگان نيا

 هنخب گرانکنش ريتفس .کنند مهاجرت گريد يکشورها به و گذر رانيا ياجتماع ساختار از بتوانند است

 يريفست نخبگان، يمل اديبن و علم ياجتماع دانيم و يکل طور به رانيا هجامع ياجتماع نظام از يرانيا

 با يحت رايز کند؛يم سلب هاآن از را امور کنترل و ينيبشيپ قدرت که است گنگ و رشفافيغ مبهم،

 ياجتماع دانيم نيا از دهنديم حيترج نخبگان نيا ... و يشغل يهامشوق ،ياقتصاد يهامشوق هارال

 نگرش انيم به بازگش  ت لزوم و مهاجرت يس  نت يهاهينظر از گذار يمعنا به نيا و ابندي ييرها

 اب پژوهش نيا .است گاهشانيجا از نامطلوب درک و مهاجرت ياص ل يها يدل فهم يراب کنش گران

 لهيوس نيدب تا کند آشکار را نخبگان نيا نگرش از يقسمت اس ت توانس ته خود اسيمق کوچک هينظر

 در لزوم ورتص در و شوند آشنا يرانيا جوان هنخب خلاق کنشگر دگاهيد با بتوانند ياجتماع زانيربرنامه

 .کنند يشيبازاند خود يهانامهبر

 يانريا هنخب جوانان و است گرفته سرعت کش ور از نخبگان خروج روند گذش ته، س ال چند يط 

 .کنند      يم مهاجرت افتهي توسعه يهاکشور به شتريب و شونديم خارج رانيا از کار و  يتحص يبرا

 .کنند نييتب را هاآن مهاجرت يها يدل اندداشته يسع و اندشده اراله نهيزم نيا در يمختلف يهاهينظر

 .کنند انيب مهاجرت يبرا يموجه يها يدل اندکرده يسع ياس تعمار يهاحلقه تا دافعه يهاعام  از
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 يهاهينظر از گذار يمعنا به نيا و ابندي ييرها ياجتماع دانيم نيا از دهنديم حيترج نخبگان نيا
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