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فرهسگ نخبگان توسعه علمي فرار مغزها نظم اجدماعي.

طرح مسئله

از دير باز ،درباره روابط فرد و جمع بحثهاي مفص لي جريان داشته است .افلاطون اولين کسي بودکه
اعتقاد داش ت فلاس فه و خرد مندان ،بايد رهبري س ياسي جامعه را بر عهده گيرند .افلاطون با تکيه بر
پارادايم فلسفي و کلي نگر ،در واقع از بنيان گذاران فلسفي مکتب نخبه گرايي محسوب ميشود .پاره
تو ،موس کا ،ميخلر ،سولر ،نيکولو ماکياولي ،هارولد لاسول ،کارل منهايم ،تام باتامور ،رايت ميلز ،ويليام
کورنهوزر نيز جز نظريه پردازان نخبه گرايي هستند.
به طور کلي درباره نخبگان دو نظريه متضاد وجود داشته است:
گروه اول معتقدند :که تاريخ به وس يله افراد و شخصيتهاي برجسته ساخته ميشود .از طرفداران
اين نظريه ميتوان به افلاطون در ميان قدما (فيلسوف شاه) و نيچه از فلاسفه جديد (ابر مرد) اشاره نمود.
گروه دوم معتقدند :که فرد ،در جريان تحول جامعه ش ک ميگيرد .جامعه چنان سيلي خروشان و
توفنده اس ت ،و فرد چون پر کاهي اس ت که با جريان آن به هر سو ميرود .نخبگان کساني هستند،
که بر اثر نبوغ و هوش س رش ار روح جامعه را درک ميکنند ،جهت آن را تش خيص ميدهند و آن را
بيان ميکنند .اختيار فرد رد برابر جامعه در همين حد است .اما آنچنان نيست که بتوانند مسير تاريخ را
عوض کنند .اکثر فلاسفه جديد به اين سوي متمايلند( .آرون ريمون)۵۲ :۷۷۱۱ ،
نخبه گرايي ،حوزه وس يعي از علوم انس اني به ويژه انديشههاي سياسي ،روان شناسي اجتماعي و
جامعه ش ناس ي سياسي را به خود اختصاص داده است .از لحاظ تاريخي ،ادامه مفهوم «آريستوکراسي
در انديش ه سياسي است که از زمان افلاطون مطرح بوده و هنوز هم جريان دارد .دانشمندان اجتماعي
و س ياسي ،اليتيسم را در قلمرو جامعه شناسي سياسي ارزيابي کردهاند .حال آنکه دانشمندان سدههاي
پيش ين مانند افلاطون ،ارس طو ،ماکياولي ،هابز ،منتسکيو و روسو ،آريستوکراسي را در حوزه انديشه ي
سياسي مورد بحث قرار دادهاند.
اين انديش ه که جامعه بايد تحت حکومت گروهي از افراد برتر باش د ،به طور بر جس تهاي در آثار
افلاطون و پيشتر از آن در آيينهاي برهمايي در مورد کاس تها که انتظام بخش جامعه باستاني هند
بودند متجلي اس ت .افلاطون در کتاب «جمهور» خود ،نخبه گرايي را در مفهوم آريس توکراس ي مورد
بحث قرار ميدهد و معتقد اس ت فرضيه کلاسيک آريستوکراسي ،همان حکومت خردمندان و دادگران
اس ت اما در طول تاريخ ،قدرت س ياس ي همواره در چنگ خداوندان ثروت يا توانگران بوده اس ت .از
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طرف ديگر ،در طول تاريخ س ياس ي بش ر غالباً آريس توکراس ي يک نهاد موروثي بوده و بدين خاطر
عض ويت در آن به ش يوهاي خودکار براي گروه ويژهاي ،آن هم به س بب س لس له ،تبار و امتيازات
خانوادگي مقدور بوده است .افلاطون ،اليگارشي نخبگان را نقطه مقاب دموکراسي عامه ميداند.
با اين تفس يرها ،اين س اال پيش ميآيد که س رآمدان و نيروي انس اني متخصص در کشورهاي
توس عه نيافته يا درحال توس عه ،چرا گامي اثرگذار و مهم براي توس عه کش ورهاي خود برنميدارند؟
پاسخ به اين ساال در توانايي مشاهده و مقايسه انسان نهفته است .نيروهاي متخصص و نخبگان اين
کش ورها که با ارزشها و اعتبارس نجيهاي علمي ،فرهنگي و اجتماعي کش ورهاي توسعه يافته رشد
کردهاند ،با مش اهده و مقايس ه ،بس تر اصلي رشد خود را مييابند .آنها به سادگي عام هاي دافعه و
جاذبه را مش اهده و مقايس ه ميکنند و وض عيت بهتري را براي خود تص ور ميکنند .جنگ س رمايه
انس انييا فرار مغزهامفهومهايياند که به ترتيب ،علم اقتص اد و علم جامعه ش ناسي براي توصيف اين
روند اراله کردهاند؛ روندي که براي يک طرف سودآوري روزافزون و براي طرف ديگر ،زيان روزافزون
به همراه دارد .اين روند براي کش ور ايران ،ازنظر آماري بسيار هراس انگيز است .سالانه بين  829تا
 819هزار ايراني تحصي کرده از کشور خارج ميشوند؛ تا جايي که در سالهاي اخير ،ايران رتبه اول
فرار مغزها را داش ته اس ت .اين آمار بدان معناست که سالانه  829ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج
ميشود (عظيمي دولت آبادي)8905:25 ،؛ يعني  52درصد از دانشجوهاي تحصيلات تکميلي ايراني
در کش ورهاي ديگر زندگي ميکنند (عبداللهي .)90:8902 ،درواقع ،با بررس ي تاريخي اين موضوع
فهميده ميش ود که مهاجرت نخبگان در چند دهه گذش ته هميش ه مش ک ساز و سخت بوده است.
نخبگان ايراني از ديرباز وقتي به کشورهاي اروپايي سفر ميکردند ،بعد از مدتي به کشور بازميگشتند؛
اما بعد از دهه  49ش مس ي و با آغاز اعتراضهاي انقلابي و ناتواني دانش گاهها در پذيرش
فارغالتحص يلان دبيرس تاني ،روند مهاجرت به خارج از کش ور س رعت يافت .با وقوع انقلاب اس لامي،
علاوه بر دانش جويان ،بخش بزرگي از آموزش ديدگان و متخص صان نيز کشور را ترک کردند .جنگ
تحميلي عام ديگري براي افزايش مهاجرفرس تي از ايران ش د .از دهه هفتاد به بعد تلاشهاي زيادي
صورت گرفت تا بسياري از نخبگان به کشور برگردند و به طور کلي از مهاجرت نخبگان کاسته شود؛ اما
تلاشها ثمره چنداني نداشته است و مهاجرت نخبگان سير صعودي داشته است (عبداللهي.)8902 ،
چنين وضعيت پيچيدهاي ،به طور قطع کشورهاي «هسته» را قدرتمندتر و کشورهاي «پيراموني»
را ض عيفتر ميکند .به همين دلي  ،متفکران ،برنامهريزان ،س ياس تمداران ،تص ميمگيرندگان،
توس عهمداران و پيشرفتخواهان ،به فکر راه چارهاي براي بيرون رفتن از اين مبادله نابرابر بودهاند .در
اين زمينه ،برنامهها و آييننامههايي طراحي و سازمآنهاي متفاوتي تشکي شدند تا اين روند نابرابر را

برابر کنند و فرار نخبگان را به قرار آنها تبدي کنند .با س خنراني مقام رهبري در مهرماه ،8919
فص

جديدي از برنامهريزي براي نخبگان و س رآمدان کشور شروع شد .جديترين حرکت ،تصويب

اساسنامه «بنياد ملي نخبگان» در اواخر سال  8919در «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» بوده است.
اين بنياد ،در س الهاي بعد برنامههاي خود را آغاز کرد و تصميم گرفت از ظرفيتهاي نخبگان براي
توس عه کش ور ،توليد دانش و جنبش نرمافزاري اس تفاده کند و از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور
جلوگيري کند؛ به همين دلي  ،آييننامهها ،برنامهها و فعاليتهاي متنوعي ازس وي اين بنياد اجرا شد؛
البته با گذش ت حدود يک دهه از عملکرد اين بنياد ،متأس فانه پژوهش دقيقي درباره ميزان کارآيي و
تحقق هدفهاي اين بنياد در دسترس نيست.
آنچه تا به حال ص ورت گرفته اس ت ،در اصطلاح «برنامهريزي از بالا» بوده است .بدين معني که
کنش گران ،س رآمدان و دانش آموختگان يا اس تعدادهاي برتر ،نقش چنداني در اين برنامهريزيها
نداش تهاند .چنين مسيري نميتواند نظرهاي آنها را اعمال کند و درنتيجه ،اين برنامهها تا حد زيادي
تک س ويه خواهند بود .به همين دلي نارض ايتيهايي ميان نخبگاني ايجاد ش ده است که بنياد ملي
نخبگان از آنها حمايت ميکند و س بب ش ده اس ت بيشترين ميزان مهاجرت نخبگان در کشورهاي
درحال توسعه ،به ايران اختصاص يابد.
گروههاي متفاوتي از دانش مندان در رش تههاي مختلف علمي ،س عي کردهاند چرايي و چگونگي
مس ئله مهاجرت نخبگان را بررس ي کنند؛ اما درباره اص ليترين گروه مرجع ،يعني خود نخبگان و
س رآمدان کشور ،بحث و بررسي نشده است .پژوهشگران ،بيشتر به آژانسهاي مسافرتي و مهاجرتي،
دانش جوه ا به طور کلي ،مرکزهاي زبانآموزي و  ...توجه کردهاند؛ به عبارت ديگر ،نخبگان و
اس تعدادهاي برتر واقعي و رسمي ،تقريباً بررسي نشدهاند .درواقع ،آنچه از آن غفلت شده است ،چرايي
خروج نخبگان حتي بعد از حمايت ش دن و عضوشدن در بنياد ملي نخبگان است؛ بدين معني که چرا
نخبگان حتي با وجود حمايتهاي بنياد ملي نخبگان ،به خروج از کشور تماي دارند و بيشترين ميزان
خروج نخبگان در جهان ،مربوط به نخبگان ايران اس ت؟ علت اين مس ئله را بايد در مص احبههاي
عميق و کيفي جستجو کرد؛ به معناي ديگر ،بايد نگرش نخبگان ،سرآمدان و استعدادهاي برتر ايراني
کندوکاو ش ود و تجربههاي آنها در زمينههاي کاري ،فعاليتهاي ديگر و زندگي در جامعه ايران ،به
طور جزلي و دقيق بررس ي ش ود؛ زيرا با ش ناخت دقيق بس تر ذهن و نگرش آنها ،دلي ها و
استدلالهاي دقيق آنها درباره زندگي ،کار و فعاليت در ايران ،فهميده و درک ميشود .درنتيجه ساال
و مس ئله اص لي پژوهش حاض ر اين است که فهم استعدادهاي برتر از جايگاه خود در نظام اجتماعي
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ايران چيست و اين فهم چگونه و از دريچه کدام فرايندهاي اجتماعي ساخته ميشود؟
مباني نظري

ويلفردو پاره تو ،مفهوم نخبگان را به گونهاي به تص وير ميکش د که نارس اييهاي مفهوم طبقه
اجتماعي مارکس را جبران کند .وي در کتاب ذهن و جامعه ،شاخصي را براي هر فرد در نظر ميگيرد
که تعيين کننده اس تعداد فرد در هر رش ته از فعاليتهاي بش ري اس ت .کس اني که در شاخه فعاليت
خودش ان جز بهترينها باشند ،نخبگان آن طبقه هستند .بنابر نظر پاره تو ،جامعه را ميتوان به دو لايه
قاب شناسايي تفکيک نمود :لايه پاييني و غير نخبه
لايه بالايي و نخبه که خود دو بخش دارد:
الف) نخبگان حاکم
ب) نخبگان غير حاکم
در نظر پاره تو ،هر جامعهاي طبيعتاً داراي يک س اختار حکومتي ويژه از منتفذان بوده اس ت .وي
جامعه را به دو بخش تودهها و نخبگان تقس يم ميکند به طوري که تودهها در مدارج پاييني از هوش
و لياقت قرار دارند ولي توانايي آنها در استفاده از خشونت زياد است .از طرفي نخبگان به دلي لياقت
و هوش ذاتي بر ديگران تفوق دارند و اقتدار خود را در جامعه بر محور مکر و زور تحص ي مينمايند.
کاربرد زور و حيله ،نخبگان سساسي رادر دو رسته قرار ميدهد :رسته شيران و رسته روباهان .نخبگان
شيرمنش خشونت را به منزله ابزار انحصاري سلطه بر توده بر ميگزينند ،اما نخبگان روباه منش سعي
ميکنند قدرت خود را از طريق تبليغات ،تدابير س ياس ي و مالي حفظ کنند( .موس کا ،گالتانو و گاستون

بوتو)۷۰۱ :۷۷۲۱ ،
با درنظرگرفتن تفاوتهاي فلسفي و پارادايمي روشهاي کمي و کيفي در پژوهشهاي اجتماعي
( ،)Patton, 2001پژوهشهاي کيفي از چهارچوبي مفهومي در مقاب مباني و چهارچوب نظري در
روشهاي کمي اس تفاده ميکنند .چهارچوب مفهومي ،مفهومهايي را ش ام ميشود که تمرکز اصلي
مطالعه بر آنها استوار است ( .)Creswell, 2007; Patton, 2001; Blaikie, 2007بدين ترتيب،
پژوهش حاض ر از رويکرد تفس يري در جامعه ش ناس ي ،براي ساخت چهارچوب مفهومي بهره خواهد
برد .رويکرد تفسيري ،بر خلاق بودن ،فعال بودن ،سازندگي ،سيال بودن واقعيت ،توانايي ساخت معنا و
س اخت و تغيير محيط توس ط انس ان و به طور کلي ،بر انس ان کنش گر فعال معناس از تمرکز دارد
( .)Patton, 2001; Creswell, 2007; Neuman, 2006بدين س ان ،رويکرد تفسيري در مقاب

رويکرد اثبات گرايي اجتماعي قرار ميگيرد که در پي کشف قانونهاي از پيش موجود جهان اجتماعي
اس ت .رويکرد تفسيري ،با اص قراردادن «شرايط» ،بر اين تصور است که انسآنها با توجه به شرايط
متفاوت ،معناهاي متفاوتي را ميس ازند و الگوي عام و فراگيري از کنشهاي آنان شناسايي نميشود؛
مگر براس اس ش رايط ،تجربههاي منحص ربهفرد زندگي افراد و موقعيتها و وض عيتهاي خاص
( .)Neuman, 2007; Patton, 2001با چنين رويکردي ،شناخت علمي چگونه حاص ميشود؟
اهميت پژوهش

اص ولاَ مطالعه قشربندي اجتماعي و ساخت طبقاتي جوامع و از جمله جامعه ايران در عصر پهلوي دوم
مس تلزم بررس ي از منظر جامعه ش ناس ي س ياس ي است .اراله پاسخ به هرگونه سوالي در اين رابطه
مستلزم کسب معرفت نسبت به ارتباط ميان طبقه متوسط و قدرت سياسي ،و دولت ،بررسي ريشههاي
اجتماعي توزيع قدرت سياسي و نقش طبقات اجتماعي در ساختار قدرت سياسي است.مطالعه تحولات
س ياس ي

اجتماعي درعص ر پهلوي دوم در چارچوب همکاري ،رقابت و مبارزه طبقات اجتماعي

مخص وص اً طبقه متوس ط و دولت ش ک ميگيرد .بار اصلي انقلابها ،تحولات و اصلاحات سياسي
اجتماعي و توس عه به معناي سياسي

اقتصادي بر دوش اين طبقه قرار دارد؛ چرا که طبقه متوسط

جديد به لحاظ جايگاه اقتص ادي و اجتماعي بينابيني خود گرفتار حفظ موقعيت و تراکم و انباش ت
نامحدود ثروت نيست و مجال بيشتري براي پرداختن به مساي سياسي اجتماعي و فرهنگي جامعه
دارد .در عصر پهلوي دوم نيز يکي از مهمترين نيروهاي اجتماعي که دست کم از انقلاب مشروطه در
س ياست و حکومت و به ويژه تحولات سياسي ،اجتماعي نقش داشته است ،طبقه متوسط جديد است.
در دوران س لطنت محمد رض ا ش اه طبقه متوس ط جديد به دلي س ياس تهاي مدرنيزاسيون رشد و
افزايش چش مگيري يافت ،اما س اخت قدرت نئوپاتريمونيالي از مانع از مش ارکت فعال اين طبقه در
حوزههاي اقتص ادي و سياسي شد .اين عام در کنار عوام ديگر منجر به التلاف طبقه متوسط جديد
و س نتي در س رنگوني رژيم شاه شد .با اينکه رشد و افزايش طبقه متوسط جديد بعداز انقلاب نيز روند
ص عودي داش ته اس ت اما به نظر ميرس د که ويژگيتحصيلدار بودن دولت با شدت وضعف بيشتري
ادامه داش ته اس ت و از طرفي قدرت يافتن طبقه متوسط سنتي به عنوان طبقه حاکم ،موانعي را براي
مشارکت سياسي و اقتصادي طبقه متوسط جديد ايجاد کرده است .اين رساله با تمرکز بر همين طبقه
درص دد اس ت تا نقش و جايگاه طبقه متوس ط جديد در توس عه سياسي ايران در عصر پهلوي دوم را
مورد بررس ي قرار دهد .بن مايه اص لي اين پژوهش اين است که بين طبقه متوسط و توسعه سياسي
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يک نوع همبستگي مثبت وجود دارد .همين همبستگي مثبت است که نقش طبقه متوسط جديد را در
تحولات سياسي و اجتماعي حايز اهميت ميسازد و مطالعه آن را در مورد ايران به نوعي ضروري نشان
داده اس ت .و همچنين نظر به اينکه طبقه متوس ط جديد در آينده س ياس ي اجتماعي ايران داراي نقش و
جايگاه مهمي است ،ضرورت پرداختن به اين مسئله احساس ميشود
روش پژوهش

روش مورد استفاده در اين مقاله حاضر توصيفي تحليلي ميباشد و براي جمعآوري اطلاعات از کتب
موجود و مقالات موجود در مجلات و اينترنت استفاده شده است.
در تحقيقات توص يفى محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مىخواهد بداند پديده ،متغير،
ش ى يا مطلب چگونه اس ت .به عبارت ديگر ،اين تحقيق وضع موجود را بررسى مىکند و به توصيف
منظم و نظامدار وض عيت فعلى آن مىپردازد و ويژگىها و ص فات آن را مطالعه و در ص ورت لزوم
ارتباط بين متغيرها را بررسى مىنمايد.
جايگاه اصلي نخبگان در جامعه

جامعه مدني براي اولين بار در انقلاب مش روطيت وارد جامعه ايران ش د و افکار عمومي را به خود
مش غول کرد و همه توجهات را به قانون اس اسي و قانون مدني و در نتيجه قانونگرايي معطوف کرد.
اما  ۵۲ماهي که ايران به نخس ت وزيري مص دق اداره شد ،کشور شاهد مطلوبترين جامعه به لحاظ
توجه به بايدها و نبايدها بود .دوران نهضت ملي دو دستاورد بزرگ داشت که همان ملي شدن نفت و
همچنين اص لاح قانون انتخابات بود که اين امر ،مردم را صاحب اختيار ميکرد .همچنين اوج آزادي و
اس تقلال و بحث مهمي چون عدالت در آن ايام به خوبي مش اهده ميش د و نکته مهم ديگر آزادي
احزاب و روزنامهها بود و حتي مرحوم مصدق بخشنامه کرده بودند که پليس حق دستگيري به توهين
کنندگان به نخست وزير را ندارد ،اين بخشنامه در شرايطي صادر شد که چندي پيش از آن اعلام شده
بود که توهين کنندگان به مراجع از ش ش ماه تا س ه س ال به زندان ميروند .آن روزها را بايد دوران
طلايي دانس ت که محص ولاتي چون دکتر ش ريعتي ،مهندس بازرگان و اش خاص ي چون س حابي و
طالقاني را به جامعه تحوي داد .مطالبه جدي مص دق اين بود که شاه بايد سلطنت کند و حکومت را
به ديگران بسپارد( .نوروزي ،محمد جواد)9 :8905 ،
به طور کلي تقريباً بيش تر نخبگان و استعدادهاي برتر شرکت کننده در پژوهش ،در ارزيابي جايگاه خود
در جامعه ،آن را جايگاهي نامطلوب ،ظاهري ،ناچيز و متزلزل ميدانند .آنها معتقدند تأثيرگذاري چنداني نيز

بر جامعه ندارند و ميزان تأثيرگذاري آنها در سطحي خرد و کوچک مقياس است
نخبگان ديگر نيز به همين صورت جايگاه خود را در جامعه ،نامعلوم و گنگ ميپندارند .حسن اين
جايگاه را ،ظاهري و غيرواقعي مي داند و آن را در عم نميبيند« :در اسم هست ،در عم نيست»!
ش رايط نامساعد حکومت قاجاريه که با پيروزي نظامي آقا محمدخان برحکومتگزاران زند درسال
 8589ه.ش آغاز ش د ،داراي ساختاري عشيرهايي ايلياتي بودند که ازگذشته ايران به ارث برده بودند.
حکومت قاجار حکومتي بود که در آن جامعه ايران به واحدهاي کوچک با س ازمآنهاي اجتماعي
جداگانه تقس يم ميش د جکه هر کدام درون محدوده و س نن خود زندگي ميکردند و به زبآنهاي
گوناگون س خن ميگفتند و غالباً با همس ايگانشان در کشمکش بودند و همواره در رأس هر يک از
اين اجتماعات ش خص متنفذي قرار داش ت و در رأس همه اين اجتماعات کوچکتر ش اه حکومت
ميکرد (آبراهاميان.)45 :8959 ،
در اين دوره تا آخر دهههاي قرن نوزدهم علي رغم برخورد با تمدن غرب و نهض ت فرهنگي
همچنان ش اه در راس هرم گروههاي اجتماعي قرار داش ت و دهقانان پايه وس يع آن را تش کي
ميدادند ،و در ميان اين دو ديوانيان ،روحانيون ،بازرگانان و اص ناف بودند و در کنار هرم اما در رابطه
با آن ايلات عشاير (تنسي ،استفان .دي.) 49 :8919 ،
در هر حال تقسيم قدرت اجتماعي (تودهها) در دوره پيش از مشروطيت دو سو داشت :يا در اختيار
حيطه دين بود و يا در حيطه اقتدار سلطنت دولت ،در اين دوره از نهادها و سازمآنهاي کارآمد جامعه
مدني خبري نبود ،دس تگاه قض ايي در اختيار روس اي ملت يعني روحانيون و حکومت س ياسي از آن
دولت [س لطنت] بود و در نظام مالياتي هم روحانيون مالياتي ش رعي را دريافت ميکردند و دولتيان
ماليات عرفي را؛ و مداخله هرجيک در قلمرو ديگري باعث کش مکشها ،درگيريها ،اض طرابهاي
اجتماعي ميشد (آجداني.)892 :8915 ،
در اين دوره حفظ پايداري قدرت نخبگان نه تنها به ميزان برخورداري از حمايت خارجيان به
خص وص روس و انگليس بلکه به عدم وجود دولت مرکزي قدرتمند درايران ،ونيز به شدت ازميزان
همبس تگيهاي خانوادگي مرتبط ميباش د ،بررسي تاريخي فعاليت صدراعظم ،وزيران ،واليان ايالات و
ديگر نخبگان فکري وس ياس ي ما را به اين واقعيت ميرس اند که در (899س ال) حکومت قاجارها،
نخبگان به خصوص سياسي آن ،به صورت موروثي برايران حکومت ميکردند ،به عبارت ديگر مسئله
خويش اوندگرايي از مش خصات مهم نظام نخبهگرايي اين دوره است و اين نظام نخبهگرايي با عنوان
يکي از انواع نظامهاي تکام يافته موروثي باعث حذف چهرههاي برجس تهاي مانند قالممقام،
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اميرکبير و  ...ش د ونتيجه اين خويشاوندگرايي در تمام مناصب مهم اعم از صدارت ،وزارت ،سفارت و
 ...به علم و لياقت و دانش بستگي نداشت ،در حقيقت به قدرت رسيدن اي قاجار نوعي انحصار ايلاتي
جديد در س اختار قدرت بوجود آورد که با ساختار قدرت ايالات حکمرانان قبلي کاملاً فرق ميکرد ،اي
قاجار براي تثبيت موقعيت خود از طريق واگذاري مس ئوليت اداره امور سياسي و مالي ايالات و ولايات
به شاهزادگان با انحصاري کردن حکومت در خانواده شاهي متوس ميشد ،قاجاري کردن ايران براي
اي نتايج مهمي ازجمله تحکيم اس اس س لطنت ،پيدايش قشر جديد از مالکان و زمينداران بزرگ و
ايجاد دربارهاي ايالتي و ولايتي قدرتمند ،در پي داش ت و در اين راه همچنين قاجارها از ارتباط با
محاف خارجي و کمک براي تش کي و تحکيم حکومت خود نيز بهره و کمک ميگرفتند (ازغندي،
.)590 :8954
نقش نخبگان در محدود کردن عصر نخبگان پهلوي
محدود کردن قدرت مطلقه شاه

بري نمونه نخبگاني چون مص دق محدود نخس ت وزيراني بود که بهطور آشکار در مقاب شاه ايستاد.
او براي اولين بار در دوران پهلوي ش اه را به موجودي کنشپذير و س ردرگم تبدي کرد .مص دق با
اقدامات خود برخورداري ش اه را از اختياراتي که مجلس ماس س ان به او بخش يده بود ،عملاً ناممکن
س اخت و بهرهمندي او را از حق وتوي تعليقي مص وبات پارلمان ناکام گذاشت .مصدق از رهگذر اين
تحولات به دنبال افزايش قدرت خود فراتر از قانون اساسي نبود ،به همين دلي رفتار او با شاه رفتاري
اص ولي و مبتني بر اين باور اساسي بود که شاه غيرمسئول نميتواند مسئوليت و قدرت اجرايي داشته
باش د .مص دق بر آن بود که مشروطيت تنها در صورتي در ايران به راه درست خواهد رفت که قدرت
اجرايي در دست رليس حکومت باشد که مسئوليت قانوني امور را بر دوش دارد و تنها در صورتي اين
امر عملي ميش ود که ش اه بر آن گردن نهد و مانع تحقق و نهادينه ش دن آن نش ود .هيچ نخس ت
وزيري به اندازه مص دق کمر به محدود کردن بنيادي و اص ولي قدرت و اختيارات ش اه و نفوذ دربار
نبس ته بود ،ش اهي که از مقابله آش کار با مص دق پرهيز مينمود .درماندگي ش اه از مقابله آش کار با
مصدق از زيرکي و ميهنپرستي مصدق ناشي ميگرديد( .راشگنون ،رنه)5 :8912 ،
دلايل اصلي فرار مغزها

اصليترين و در عين حال دردناکترين پيامد و نتيجه روندهاي حاضر ،خروج و فرار نخبگان از کشور

اس ت .اين روند ،گذار پرگداز از کشور نامگذاري شد تا فرايند سخت گذار از ايران نيز نشان داده شود.
درواقع ،پيامد وض عيت پيشبينيناپذير ،وض عيت نامس اعد ش غلي و فرهنگي ،اميدنداش تن به آينده و
مس ئلههاي ديگر ،منجر ش ده اس ت نخبگان و اس تعدادهاي برتر ش رکت کننده در پژوهش ،گرايش
زيادي به خروج از کشور داشته باشند .اين مسئله درباره همه آنها صدق نميکند و بعضي از آنها به
دلي هاي مختلف حاض ر به ترک کش ور نيس تند؛ اما تقريباً بيشتر آنها به مزيتهاي خروج از کشور
اش اره ميکنند و مدام ايران را با کشورهاي اروپايي و امريکايي مقايسه ميکنند .درواقع ،سود و زيان
آنها بر اين روند شک ميگيرد که با تحم هزينههاي سنگين ،باز گرايش زيادي براي مهاجرت در
آنها تقويت ميشود .چون به نظر آنها مزيتهاي مهاجرت بسيار بيشتر از مزيتهاي ماندن در ايران
اس ت .دربرابر تجربه جايگاه نامطلوب و ش رايط نامس اعد و پيشبينيناپذير ،نخبگان روشهاي مثبتي در
پيش گرفته بودند و در پي آن بودند که ش رايط مطلوبي را براي خود به ارمغان آورند .پيامدهاي اين
روشهاي مثبت ،در دو دسته منفي و مثبت دستهبندي شدهاند( .راشگنون ،رنه)14 :8958 ،
تقريباً بيش تر نخبگان درقبال روشهاي به کار برده ش ده ،موفقيتهايي شخصي داشتهاند؛ بدين
معني که آنها با راهکارهاي جمعي و به ويژه راهکارهاي فردي ،موفقيتهايي در زندگي ش خص ي
داش تهاند .البته اين موفقيتها به گفته نخبگان ،ازطريق بنياد ملي نخبگان نبوده است؛ بلکه به سبب
تلاشهاي فردي و گروهي آنها بوده اس ت .اين موفقيتهاي ش خص ي ،در قالب اختراعهاي متنوع،
ثبت و تجاريس ازي اختراعها ،نگاش تن مقالههاي متعدد ،ثبات قدم در توليد علمي و اقتص اد علم
محور ،حريص ش دن براي موفقيتهاي بيشتر ،کسب رتبهها و مقامهاي مختلف و  ...جاي ميگيرند.
آنها با گرفتن اين روشهاي فردمدارانه و شخصي ،سعي کردهاند موفقيتهايي در زندگي خود کسب
کنند که پيامد اين روشها ،موفقيتهاي ش خصي بوده است .در مقاب اين موفقيتهاي شخصي که
بيش تر از دريچه فردي و در غياب بنياد ملي نخبگان صورت گرفته است ،فعاليتهاي مستمر گروهي
و فردي در بنياد و ديگر س ازمآنهاي جامعه ،به نتيجه خاص ي نرس يدهاند و اين مس ئله موجب
کارکردهاي کژ فراواني ش ده است .بدان معني که نخبگان و شرکت کنندگان پژوهش ،درقبال صرف
زمان و هزينه مادي و معنوي فراوان در اين فعاليتها ،دچار س رخوردگي نيز ش دهاند؛ زيرا حتي با
حس اب کردن موفقيتهاي ش خصي ،آنها زمان و هزينه فراواني در کشور صرف کردهاند و دستاورد
چنداني نداشتهاند و موفقيت هاي شخصي آنها نيز صرفاً در مسئلههاي جزلي و با پشتکار شخصي
به دس ت آمده اس ت؛ اما در مس ئلههايي همچون جذب ش دن آنها در دستگاههاي اجرايي ،فعاليت
علمي مس تمر ،حمايتهاي فرهنگي

اجتماعي ،به نتيجه رس يدن طرحهاي آنها ،عملياتي شدن
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پيش نهادهايش ان در س ازمآنهاي مختلف ،نتيجه گرفتن از کارگروهها و اتاقهاي فکر و  ...نتيجه
چنداني نص يب آنها نشده است .به همين دلي  ،آنها احساس خسران و زيان ميکنند؛ زيرا معتقدند
ميتوانستند با صرف وقت و هزينه بسيار کمتر ،در کشورهاي ديگر به موفقيتهاي چشمگيري دست
يابند) نوذري)58 :8919 ،
درواقع ،چنين مقايسههايي آنها را به گذار از کشور سوق ميدهد؛ به عبارت ديگر ،وقتي نخبگان
و اس تعدادهاي برتر پژوهش ،در کش ور جذب و حمايت نميش وند و به هزينههاي ص رف ش ده خود
ميانديش ند ،به س رعت با وض ع همس الان و دوستان و ديگر نخبگان در ساير کشورها ،مقايسههاي
مداومي انجام ميدهند .اين بررس ي براس اس س ود و زيان ،آنها را قانع ميکند به خروج از کش ور
تماي نشان دهند .بدين صورت که در ارزيابيهاي خود ،حتي با حساب کردن وابستگيهاي شخصي
و خانوادگي ،ملي ،ميهني و  ...نميتوانند دلي قانع کنندهاي براي ماندن و فعاليت در کش ور بيابند و
دلي هاي آنها براي رفتن و ادامه فعاليت در خارج از کش ور ،بس يار سودمندتر و پربازدهتر است؛ البته
نخبگاني نيز وجود دارند که به هيچوجه حاض ر به ترک کشور نميشوند؛ اما در قالب اين سود و زيان
معتقدند مهاجرت ،سودمندي بيشتري براي افراد به ارمغان ميآورد .به طور کلي ،اين مسئله به خروج
و فرار نخبگان منجر ميشود که هزينههاي فراواني بر کشور تحمي ميکند .گذار پرگداز از کشور در
روبه روشدن با تجربه جايگاه نامطلوب و وضعيت نامساعد و پيشبيني ناپذير
از بين يافتههاي پژوهش ،در مجموع 5 ،مقوله اصلي از  54مقوله فرعي و  555مفهوم استخراج
ش ده اس ت .س عي ش ده اس ت مقوله هسته و مرکزي اين پژوهش به گونهاي طراحي شود که روبه
روش دن با تجربه جايگاه نامطلوب و وض عيت نامس اعد و پيشبيني ناپذير را در همه جهتها پوشش
دهد و به اندازه کافي جامع باش د .به همين ترتيب ،به طور کلي مقوله هس ته و مقوله مرکزي اين
پژوهش« ،گذار پرگداز از کش ور در روبه روش دن با تجربه جايگاه نامطلوب و وض عيت نامس اعد و
پيشبيني ناپذير» بوده اس ت .اين فرايند در اص

نش ان ميدهد نخبگان و استعدادهاي برتر شرکت

کننده در پژوهش ،در جريان روبه روش دن با تجربه جايگاه نامطلوب و وض عيت نامساعد و پيشبيني
ناپذير ،گذار پرگدازي از کش ور داش تهاند .درواقع ،آنها با گذار از بنياد ملي نخبگان در وهله اول ،به
فکر گذار از کش ور در وهله دوم ميافتند .اين گذار براي آنها بس يار س خت و دردناک اس ت؛ اما
محاس به س ود و زيان ،آنها را قانع ميکند که حتي با صرف هزينههاي فراوان مادي و معنوي ،سود
بيشتري در مهاجرت به خارج از کشور وجود دارد) .ميلاني ،عباس)892 :8915 ،
به طور کلي در اين بخش از پژوهش ،يافتهها نش ان دادند نخبگان ش رکتکننده در پژوهش

حاضر ،در ارزيابي از جايگاه خود در نظام علمي ،آموزشي ،جامعه ،فرهنگ ،اقتصادي و سياسي ،جايگاه
خود را جايگاهي ظاهري و نامطلوب ميدانند .آنها معتقدند جايگاه آنها در اجتماع ،جايگاهي خرد و
ناچيز اس ت و از نيرو و انرژي آنها اس تفاده نميش ود .علاوه بر اين ،آنها وض عيت کش ور را در
عرص ههاي متفاوت کاري ،ش غلي ،س ياس ي ،علمي و  ...نامس اعد ارزيابي ميکنند و معتقدند در اين
وض عيت نميتوان بازده خوبي داش ت .آنها با وجود اين مس ئلهها ،وضعيت را بسيار پيشبيني ناپذير
ميدانند و به همين دلي  ،حتي نميتوانند براي چند روز آيندهش ان برنامهريزي کنند .تغيير در
آييننامههاي بنياد تا تغيير س ريع شرايط و قانونهاي کشور ،ازجمله دلي هايي هستند که آنها براي
اين مس ئله اراله ميکنند .در اين ميان ،بيش تر آنها دورنماي مثبت و روش ني نيز در آينده براي خود
نميبينند .به همين دلي  ،به روشهاي گوناگون سعي ميکنند جايگاه خود را ارتقا دهند و وضعيتشان
را بهبود بخشند؛ اما نتيجههاي به دست آمده توسط آنها چندان دلگرمکننده نبوده است.
تعدادي از آنها موفقيتهاي ش خص ي و فردي داش تهاند؛ اما اين موفقيتها به س بب بنياد يا
وض عيت مس اعد در کش ور نبوده است؛ بلکه از دريچه تلاشها و برنامهريزيهاي شخصي و تلاش و
پش تکار زيادي بوده است که در مقايسه با ديگر افراد جامعه داشتهاند .به همين دلي  ،آنها در بعضي
مس ئلهها ،حتي از عنوان اس تعداد برتر و نخبه نيز دچار زيان ش دهاند؛ زيرا اين مس ئله موجب ايجاد
حس ادت ميان دوستان و همکاران آنها و سبب جلوگيري از پيشرفتشان شده است؛ به عبارت ديگر،
آنها در پي بيجواب ماندن راهکارهايش ان براي بهبودي جايگاهش ان در اجتماع ،س عي کردهاند از
بنياد ملي نخبگان گذار کنند .نتيجه اين گذار و پيامدهاي ديگر ،درنهايت منجر شده است نخبگان به
فکر خروج از کش ور باش ند و به طور مداوم خود را با نخبگاني مقايس ه کنند که در خارج از کشورند.
آنها در پي اين مقايس هها و آگاهي دقيق از موقعيت کش ورهاي ديگر ،ازطريق واس طههاي ديگر
(تکنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي) ،با آگاهي از همه س ود و زيآنها ،باز هم گرايش زيادي به
مهاجرت از خود نشان ميدهند .تا جايي که تعدادي از نخبگان شرکت کننده نيز در ماهها يا سالهاي
آينده ،خروجش ان از کش ور قطعي خواهد بود .البته تعدادي از آنها نيز به سبب دلبستگيهاي خاصي
که دارند ،به هيچ وجه حاضر به خروج از کشور نيستند؛ اما در مقايسه وضعيت داخ و خارج از کشور،
هميشه فعال و پويا بودهاند.
انتظارات نخبگان در جامعه

پيش رفت کش ور و نهادهاي آن و اس تفاده بهينه از امکانات و منابع آن بطور انکار ناپذيري وابسته به
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دانش نيروي انساني متخصص و ماهر است زيرا اين گروه به کمک ذهن آموزش ديده و توانمند خود
در تحلي مس ال  ،قادر اس ت منابع پر اهميت مادي در جامعه را در کنترل خود درآورد و آنها را به
بهترين ش ک ممکن و با بالاترين بازدهي مورد بهرهبرداري قرار دهد .لذا قاب پيشبيني اس ت که با
مهاجرت نخبگان ،س رعت توس عه اقتصادي و کيفيت مديريتي در سطح کشور يا سير نزولي در پيش
خواهد گرفت يا در وضعيت سکون قرار ميگيرد.
اگرچه بدون انباش ت سرمايه ،نميتوان توسعه اقتصادي را انتظار داشت ،ليکن ميان دو شرط لازم
س رمايه و نيروي متخص ص ميتوان گفت دومي اهميت بيش تري دارد ،به ويژه اين که وجود نيروي
متخص ص به خودي خود نوعي سرمايهگذاري هم هست .ضمن اينکه نيروي متخصص در مقايسه با
انباش ت س رمايه و نس بت به توسعه ،متغيري درونزا است و محرک قويتري براي توسعه محسوب
ميش ود .با اين توض يح ميتوان نتيجه گرفت که بررس ي و ش ناخت عوام ماثر بر کارآمدي يا
ناکارآمدي عام نيروي انس اني متخص ص ،ض رورتي انکارناپذير دارد .فرار مغزها به عنوان پديدهاي
اجتماعي که در فرايند توس عه يافتگي يا توس عهنيافتگي کش ورها تأثيري تعيين کننده دارد ،مربوط به
نيم قرن اخير اس ت ،يعني زماني که کش ورهاي در حال توس عه به تعداد وسيعي از عناصر متخصص
دس ت يافتند ،در عين حال به اين نيروها نيز نيازمند بودند ،ولي بنا به دلايلي آنان را به نفع کش ورهاي
توس عهيافته از دس ت ميدادند .با وجود مهاجرت نيروهاي متخص ص از کش ورهاي توس عهيافته به ايالات
متحده و کانادا ميتوان گفت که مهاجرت اين نيروها از کش ورهاي در حال توس عه داراي آثار و عواقب
مهمتري اس ت ،زيرا نياز کش ورشان به وجود آنان بسيار بيشتر است و نسبت مهاجران و متخصصين به ک
متخص ص ان موجود در اين کش ورها زياد اس ت ،به ويژه اين که به مرور از دهه  99به بعد ش اهد افزايش
سهم مهاجرت متخصصان از اين کشورها هستيم (استانفورد ،آلوين.)525 521 :8910 ،
فنّاوريهاي جديد ،علاوه بر اين که بر توان رقابت کشورها در صحنه اقتصاد بين المل ميافزايد،
موجب افزايش قدرت نظامي و دفاعي آنها نيز خواهد بود .اما در کانون اين امر «امنيت نيروي
انس اني» نهفته اس ت .کش ورهاي جهان س وم در دوران پس از جنگ سرد با فرصتها و چالشهاي
جهاني ش دن رو به رو هستند؛ زيرا از يک سو بايد حاکميت و تماميت ارضي خود را حفظ نمايند و از
سوي ديگر بايد با بهرهوري از پيشرفتهاي علمي جديد و انقلاب اطلاعاتي ،به مقابله با «سلطه طلبي
جديد» بپردازند و به توس عه اقتص ادي و اجتماعي دس ت يابند .عام کليدي در اين روند را نيروي
انس اني تشکي ميدهد و بايد در استراتژي امنيت ملي به آن بهاي بسيار داد .در رقابت سختي که در
جريان جهاني شدن اقتصاد جريان دارد ،امنيت علمي ،امنيت اقتصادي و امنيت اطلاعاتي حالز اهمّيت
بس يارند؛ اما دس تيابي به آنها مس تلزم برخورداري از نيروي انس اني مناس ب اس ت .نيروي انس اني

مناس ب ،اس تخوانبندي و شالوده کشور و منبع قدرت دولت است و کشورهاي در حال توسعه بايد به
اهمّيت و جايگاه آن ،توجّه کافي و جدّي مبذول دارند .البته منظور از نيروي انس اني در شرايط جديد،
«افراد داراي ويژگيهاي تخص ص ي» هس تند .امروزه ،کش ورهاي غربي براي حفظ نفوذ س ياس ي،
فرهنگي و اقتص ادي خود در کش ورهاي جهان س وم ،به نفوذ در نس هاي جوان و نوجوان ،اميد
بس تهاند .بنابراين ،بايد بر آموزش کودکان تأکيد ورزيد و روحيه کشور دوستي ،احترام به آداب و سنن
و فرهنگهاي ملّي و اسلامي و علاقه به خدمت به مردمِ کشور را در آنها تقويت نمود .به اين ترتيب،
ض من کاهش فرار مغزها ،زمينه براي تربيت و آمادگي اشخاص آگاه ،دانشمند و متخصص نيز فراهم
گردد (هيوود ،اندرو.)29 :8919 ،
ديدگاه مرس وم در مورد فرار مغزها از اثرات مض ر مهاجرت نيروي انس اني متخص ص بر اقتصاد
کش ورهاي مبدأ تاکيد دارد .طبق اين ديدگاه نااطميناني در مورد احتمال مهاجرت وجود ندارد و
بنابراين مهاجرت س رمايه انساني به طور مستقيم انباشت سرمايه انساني را تحت تأثير قرار ميدهد و
کاهش در انباش ت س رمايه انساني نيروي کار در اقتصاد کشورمبدأ بهرهوري افراد باقيمانده را خواهد
کاس ت ،و در نهايت موجب کاهش رفاه ميش ود .کاهش در رفاه از راههاي ديگري نيز ممکن اس ت
ايجاد ش ود .براي مثال اگر هزينههاي آموزش از طريق دولت تأمين شود ،حفظ سطح انباشت سرمايه
انس اني نيازمند هزينه عمومي بيشتر و دريافت مالياتهاي بيشتر از افراد باقيمانده در کشور است ،که
باعث کاهش رفاه خواهد شد (طيبي و عماد زاده و رستمي حصوري.)55 :8909 ،
در س ال  ،8098تئودور ش ولتز ،اين نظريه را مطرح کرد که« :کليد توسعه اقتصادي خود انسان
است و نه منابع آن» به اعتقاد وي ،اقتصاد آمريکا پس از بحران بزرگ ،بيشتر به علّت افزايش ذخيره
ثروت انس اني رش د کرده اس ت .برپايه ديدگاههاي کنوني رش د که بيشتر مرهون تلاشهاي لوکاس
( )Lucasو رومر ( )Romerاس ت ،سرمايه انساني در فرايند رشد اقتصادي ميتواند با ايجاد شرايطي
براي برطرف س اختن بازده نزولي ،به رش د اقتص ادي مداوم در اقتص ادي ملّي منجر گردد .راهکار
سياستي اين ديدگاهها معلوم بود« :تلاش در جهت افزايش انباره سرمايه انساني» .سرمايههاي انساني،
س رمايههايي هس تند که با صرف هزينه

هاي گزاف به دست آمده و عبارتند از ،دانش ،تخصّص،

تجربه ،توان ،سلامتي ،قابليتها و در نهايت انضباط که از راه آموزش و بهداشت در نيروي کار ،ذخيره
ش ده و موجب افزايش بهرهوري آن در توليد ميش ود ازاينرو ،منابع انس اني مانند دانش مندان،
کارش ناس ان ،نيروي کار او منابع س ازماني و نهادي به عنوان س رمايههاي انساني ،شناخته ميشوند.
بدينس ان نقش آموزش در جامعه ،بار ديگر و به گونه مس تدل ،پررنگتر شده و کشورهاي گوناگون
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بويژه در نيمه دوم س ده بيس تم به سرمايهگذاري در اين زمينه پرداختند .گرچه سرمايهگذاري کلان و
گس تردهاي (با توجّه به منابع هر کش ور) در زمينه آموزش نيروي انس اني ص ورت گرفته است .با اين
حال نتايج مورد انتظار به دس ت نيامده و کش ورهاي عقب مانده ،همچنان در دام فقر ( Poverty

 )trapگرفتار ماندهاند .به نظر ميرس د گذش ته از نحوه س رمايهگذاريهاي انجام ش ده و چگونگي
تخص يص آن ،يکي از مهمترين دلاي دس ت نيافتن به اهداف موردنظر ،بروز پديده «فرار مغزها»
باش د .مهاجرت نخبگان يا فرار مغزها که بيشتر از کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعهيافته
ص ورت ميگيرد .ميتواند با کاهش س رمايه انساني يک جامعه ،به شدّت تواناييهاي بالقوّه اقتصادي
راکاهش دهد ،در حالي که کشورهاي پيشرفته ،بدان سبب که بيشتر ،مقصد کارشناسان کشورهاي در
حال توسعه هستند از راه افزايش سرمايه انساني ،به بهاي عقبماندگي کشورهاي مبدأ به امکان رشد
خويش ميافزايند .مهمتّرين اثرات اقتص ادي مهاجرت نخبگان را ميتوان کاهش رش د اقتص ادي،
بيکاري ،تورّم ،کس ري تراز پرداختها و به طور کلي کاهش رفاه افرادي که در کش ور ميمانند،
برشمرد (راش ،مايک .)599 :8915 ،
دو ديدگاه در خص وص مهاجرت نخبگان وجود دارد که يکي معتقد است که مهاجرت نخبگان نه
تنها به ض رر کشور مبدأ نيست ،بلکه موجب رشد و شکوفايي اندوختههاي علمي افراد براي شکوفايي
علم و دانش بش ري ميگردد؛ زيرا نخبگان علمي و مغزهاي کارامد در حوزههاي علمي ،س رمايههاي
جهان هس تند و اين امکانات بايد در اختيار همگان قرار گيرد تا به رش د و توس عه علم بشري کمک
کند و معتقد اس ت که مس ئلهاي به عنوان مهاجرت نخبگان وجود ندارد .اما ديدگاه ديگري معتقد به
مهاجرت نخبگان اس ت و عقيده دارد اين پديده موجب ش کاف طبقاتي بين کشورها ميشود .در واقع
تحولات ارتباطي اخير به گونهاي بوده که کش ورهاي توس عه يافته را قادر س اخته الگوهاي فرهنگي،
اجتماعي و اقتص ادي خود را به مشتريان خود در سراسر دنيا القا کنند و آنان را دايم در معرض امواج
يک س ويه تهاجم تبليغاتي قرار دهند .اين در حالي اس ت که به دلي توزيع ناعادلانه ثروت بين
کشورها ،کشورهاي

به اصطلاح

جهان سوم براي مقابله با اين انحصار رسآنهاي ،نه تنها هيچ

امکاناتي در اختيار ندارند ،بلکه در تأمين مايحتاج اوليه خود ،س خت دچار مش کلند .به دلي فقدان
وس اي ارتباطي و اطلاع رس اني و امکانات آموزش ي و پيش رفت و توسعه انساني در اين کشورها ،در
مقايسه با کشورهاي توسعه يافته صنعتي ،بسياري ترجيح ميدهند که دست به مهاجرت بزنند و رفتن
را به ماندن ترجيح دهند و اين نشانگر پيوند نامتوازن و غيرعادلانه ميان کشورهاي جهان است .از اين
منظر ،مهاجرت نخبگان از جهان سوم به کشورهاي پيشرفته ،همواره بر عمق فاجعه ،شکاف و فاصله

طبقاتي ميافزايد و فاصله ميان کشورهاي پيشرفته و عقب مانده ،فقير و غني راعميقتر ميکند (نق
به مضمون از فولادي.)19 :8918 ،
نظريهاي که بر اس اس ديدگاههاي مارکس يس تي مطرح ميش د مفهوم فرار مغزها را به «قاچاق
س لولهاي خاکس تري» تعبير مينمايد .در اين ديدگاه نخبگان به منزله بردگاني تلقي ميشوند که از
روي اجبار و بدون حق انتخاب ناچارند در جهت بهرهوري س يس تم سلطهجوي کشورهاي «رباينده»
خدمت کنند .اين گروه ،فرار مغزها را در اثر فريب ،توطئه و اغواگري کش ورهاي مقص د ميدانند و
بدين جهت اين مهاجرت را نوعي اجبار به حس اب ميآورند .فريفتن نخبگان و جذب س رمايههاي
انساني که از مهمترين سرمايههاي اقتصادي بهشمار ميروند شيوه جديد استعمار علمي

فرهنگي

اس ت .اين ديدگاه گروهي اس ت که جهان س وم را در معرض تهاجم دس تاوردهاي فرهنگي ميدانند
(مصلح ،پگاه.)895 :8912
وضعيت نخبگان ايران در عصر پهلوي

در عص ر پهلوي ،اکثر نخبگان حاکم ،در روند توس عه ،با ش اه و دربار همراه ،و مجري برنامههاي
نوس ازي س طحي ش اهان پهلوي بودند .نخبگان اص لاح طلب نيز ،يا فرصت ورود به عرصه نخبگان
حاکم را نيافتند و يا چنانچه در برخي مقاطع کوتاه مانند س الهاي  8999تا  8995به قدرت
رس يدند ،در تقاب با نخبگان محافظهکار و س اختار س ياسي استبدادي ،با شکست مواجه شدند .مردم
نيز به دلاي گوناگون مانند س ازمان نيافتگي و فقدان نهادهاي جامعه مدني ،قادر به اراله خواس تههاي
خويش نبودند .اص ولاً در س اختار س ياس ي عصر پهلوي ،مردم جايگاهي نداشتند و جامعه ،جولانگاه نخبگان
حاکم بود« .ماروين زونيس» ( )8ميگويد« :اگر در ايالات متحده ،حکومت در نظريه ،از مردم به وس يله
مردم و براي مردم است و در عم به وسيله مردم و براي مردم استريا ... ،حکومت در ايران به صورت
تاريخي ،از نخبگان ،توس ط نخبگان و براي نخبگان بوده است ) » ( Zonis, 1971, p133بنابراين
مردم و جامعه مدني

که وجود نداشت در توسعه نقشي نداشتند .نخبگان محافظهکار نيز ،خواهان

توس عه همهجانبه نبودند .ش اه

که در رأس اين گروه از نخبگان قرار داش ت

اگر چه از لحاظ

اقتص ادي به توس عه ص نعتي بويژه در ص نايع مونتاژ پرداخت ،اما کمترين اقدامي در راس تاي توسعه
س ياس ي از خود نشان نداد .در دوره پهلوي دوم ،به رغم تظاهر به اصلاحات و بروز برخي تغييرات در
طبقات اجتماعي ،تمرکز قدرت و پرهيز از توسعه سياسي همچنان ادامه داشت« .شاه نيز چون پدرش،
به جاي نوسازي نظام سياسي ،قدرتش را بر سه رکن حکومت پهلوي استقرار ساخت :نيروهاي مسلح،

آثار و نقش اليديسم ار توسعه سياسي و اقدصااي ار کشور ار عصر پهلوي اوم ...



890

ش بکه حمايت دربار ،و ديوان س الاري عريض و طوي دولتي» (آبراهاميان )901 :8951 ،ناتواني
نخبگان اص لاح طلب در ورود به عرص ه نخبگان حاکم ،محافظهکاري بخش عمدهاي از نخبگان و
محدوديت قدرت و اختيارات آنها در روند توسعه ،ناشي از عواملي نظير نظام سياسي استبدادي ،نظام
اقتص ادي دولتي و رانتير ،فقدان استقلال سياسي ،ويژگيهاي شخصيتي نخبگان ،و سياستهاي تک
بعدي آنان بود دوران  29س اله حکومت پهلوي در ايران ،از برخي جهات با دوره قاجار متفاوت اس ت.
برخلاف س لس له قاجار

که براس اس يک رس م و روال ديرين ،يعني پيروزي يک اي بر ايلات رقيب به

قدرت رسيد کودتاي اسفند  8500ش .که زمينه پادشاهي رضاشاه را فراهم کرد بنابر شواهد موجود،
نقش هاي طراحي ش ده از جانب انگلس تان بود .محمدرض ا شاه نيز در شرايطي بر تخت سلطنت نشست که
متفقين ،رض اشاه را تبعيد کردند و تهران را در اختيار داشتند و بدون حمايت و موافقت آنان ،پادشاهي وليعهد
جوان ،امکانپذير نبود .تفاوت ديگري که ميان حکومتهاي پهلوي و قاجار وجود داش ت ،موض ع آنان در
قبال توس عه بود و توس عه موزون و همهجانبه در دوره هيچ يک از آنها به وقوع نپيوس ت ،اما پادش اهان
قاجار به دلاي گوناگون ،خود را نيازمند تظاهر به اص لاح طلبي نميديدند .تلاشهالي که در اين دوره
(قاجار) در راس تاي توس عه ص ورت گرفت ،از دو ناحيه بود.8 :برخي نخبگان نوس از که عمدتاً
ص دراعظمهاي قاجار بودند؛  .5توس عه خارج از حاکميت که به انقلاب مش روطه انجاميد .در دوره پهلوي،
وض ع به گونه ديگري بود .لذا رض اش اه براي يافتن مقبوليت ،از مس ئله تأمين امنيت و تمرکز قدرت و
همچنين نوس ازي اداري و اقتص ادي به عنوان ابزار ،اس تفاده کرد .پهلوي دوم نيز ،به دلاي مختلف مانند
فش ار آمريکاليها ،تلاش کرد تا الگولي از توس عه ص نعتي غربي را بنا کند .بنابراين در بررس ي عملکرد
نخبگان عص ر پهلوي ،بايد به اين نکته توجه کرد که در اين دوره مش ک اص لي ،ناموزون بودن ،س طحي
بودن و بومي نبودن الگوي توس عه بود .شاهان پهلوي به جاي توسعه سياسي ،تکثر قدرت ،توسعه اقتصادي
زيربنالي و توس عه فرهنگي ،يا به عبارت ديگر توس عه همه جانبه ،به نوسازي سطحي و تک بعدي پرداختند
و در اين راس تا برخي نخبگان حاکم نيز ،به عنوان مجريان دس تورهاي آنان در مس ير تعيين ش ده حرکت
کردند و به راهکار ديگري نينديش يدند .اگر س اختار س ياس ي عص ر قاجار به اميرکبير اجازه ميداد ،مدت
کوتاهي به اص لاحات گس ترده دس ت بزند ،به گونهاي که حقوق و مخارج دربار را محدود کند ،در عص ر
پهلوي به ويژه پهلوي اول ،حتا نطق نمايندگان مجلس نيز ،خارج از حدود تعيين کرده ش اه نبود .از آنجا
که تمرکز تحقيقاتي در اين نوش تار بر نخبگان اس ت ،نميتوان عملکرد نخبگان حاکم از قبي نخس ت
وزيران ،وزيران و نمايندگان مجلس شوراي ملي را ،براساس نظام استبدادي توجيه کرد.

نتيجه

پژوهش حاض ر س عي داشت با رويکردي کيفي ،جايگاه نخبگان جوان ايراني در بستر جامعه ايران را
کش ف کند .در اين مس ير ،با اس تفاده از نظريه زمينهاي ،هدف پژوهش دنبال و دادههاي آن بررسي
ش د .يافتههاي پژوهش در الگوي پارادايمي اراله شد و به طور مبسوط تشريح شد .براي روشن شدن
جريان و فرايند دقيق و جزلي پژوهش ،طرح واره ترس يم شد .براساس طرح واره نظري پژوهش ،سه
حلقه به هم پيوس ته ش رايط نامساعد و پيشبيني ناپذير ،دورنماي آينده تاريک و جايگاه نامطلوب ،به
طور فزايندهاي يکديگر را تقويت ميکنند .درواقع ،هريک از اين عام ها ،به تش ديد عام ديگري و
درنهايت ،به جايگاه نامطلوب نخبگان منجر ميشود .نخبگان در روبهروشدن با جايگاه نامطلوب خود،
به روشهاي مختلف س عي ميکنند جايگاه و وض عيت خود را ارتقا ببخش ند و آن را بهبود دهند.
درنتيجه ،آنها روشهاي جمعي و فردي متفاوتي را در نظر ميگيرند؛ اما نتيجه و پيامد اين روشها،
در س ه مس ير پيگيري ميش ود .اين روشها براي گروهي از نخبگان موجب موفقيتهاي ش خصي
ميش ود .از جانب ديگر ،ص رف هزينههاي فراوان موجب زيان و س رخوردگي نخبگان مي

شود.

دردناکترين پيامد ،گذار پرگداز از کش ور براي نخبگان است .وقتي آنها نتيجه چنداني از روشهاي
خود نميگيرند ،با محاس به سود و زيان خود ،براي مهاجرت و گذار از کشور ترغيب ميشوند و تقريباً
بيشتر نخبگان نيز به اين مسئله مبادرت ميکنند.
ذکر اين نکته ضروري است که نخبگان به دلي داشتن روحيه خاص ،با خسران و زيان ديدن ،از
امور و فعاليتهاي مختلف دس ت نميکش ند؛ بلکه راهها و فعاليتهاي جديدي را جستجو ميکنند و
س رخوردگي آنها مقطعي و گذراس ت .به همين دلي  ،آنها با زيان و خس ران کنار ميآيند و در
جستجوي راههاي جديد يا همانند دوستان ديگر خود ،از کشور خارج ميشوند يا فعاليتها و روشهاي
جمعي و فردي جديدي را ش روع ميکنند؛ به عبارت ديگر ،زيان و خس ران نخبگان تنها بهص ورت
مقطعي اس ت .آنها راهي را براي موفقيتهاي ش خص ي پيدا ميکنند .طي چند س ال گذشته ،روند
خروج نخبگان از کش ور س رعت گرفته است و جوانان نخبه ايراني براي تحصي و کار از ايران خارج
ميش وند و بيشتر به کشورهاي توسعه يافته مهاجرت ميکنند .نظريههاي مختلفي در اين زمينه اراله
ش دهاند و س عي داش تهاند دلي هاي مهاجرت آنها را تبيين کنند .از عام هاي دافعه تا حلقههاي
استعماري سعي کردهاند دلي هاي موجهي براي مهاجرت بيان کنند .اين پژوهش همراه با نظريههاي
مختلف ،نش ان داد عام هاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي نقش بسزايي در تبيين نارضايتي نخبگان
جوان از جايگاهش ان در بس تر جامعه ايران و مهاجرت از ايران دارند؛ اما به طور عيني و تجربي
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عام هاي خرد و فرهنگي خاص ي به نتيجههاي س يس تماتيک بزرگتري منجر ميش وند .درواقع،
نتيجههاي اين پژوهش نش ان داد فهم نخبگان ،فارغ از واقعيت وجودي جامعه ،بر کنشهاي آنان
تأثير ميگذارد .معناي ذهني نخبگان از جايگاهش ان ،همراه و هممس ير با «بيقدرتي اجتماعي» بوده
است .نخبگان جوان ايراني ،در ساختار اجتماعي ايران ،براي خود وضعيتي ظاهري و نمادين متصورند
و به همين دلي کنشگريهاي آنها بيشتر به سوي گريز از اين وضعيت بوده است؛ به معناي ديگر،
اين نخبگان نوعي بياعتنايي همراه با بيقدرتي را در بس تر جامعه ايران درک کردهاند که منجر شده
است بتوانند از ساختار اجتماعي ايران گذر و به کشورهاي ديگر مهاجرت کنند .تفسير کنشگران نخبه
ايراني از نظام اجتماعي جامعه ايران به طور کلي و ميدان اجتماعي علم و بنياد ملي نخبگان ،تفسيري
مبهم ،غيرشفاف و گنگ است که قدرت پيشبيني و کنترل امور را از آنها سلب ميکند؛ زيرا حتي با
اراله مشوقهاي اقتصادي ،مشوقهاي شغلي و  ...اين نخبگان ترجيح ميدهند از اين ميدان اجتماعي
رهايي يابند و اين به معناي گذار از نظريههاي س نتي مهاجرت و لزوم بازگش ت به ميان نگرش
کنش گران براي فهم دلي هاي اص لي مهاجرت و درک نامطلوب از جايگاهشان است .اين پژوهش با
نظريه کوچک مقياس خود توانس ته اس ت قسمتي از نگرش اين نخبگان را آشکار کند تا بدين وسيله
برنامهريزان اجتماعي بتوانند با ديدگاه کنشگر خلاق نخبه جوان ايراني آشنا شوند و در صورت لزوم در
برنامههاي خود بازانديشي کنند.
طي چند س ال گذش ته ،روند خروج نخبگان از کش ور سرعت گرفته است و جوانان نخبه ايراني
براي تحصي و کار از ايران خارج ميشوند و بيشتر به کشورهاي توسعه يافته مهاجرت مي

کنند.

نظريههاي مختلفي در اين زمينه اراله شدهاند و سعي داشتهاند دلي هاي مهاجرت آنها را تبيين کنند.
از عام هاي دافعه تا حلقههاي اس تعماري سعي کردهاند دلي هاي موجهي براي مهاجرت بيان کنند.
اين پژوهش همراه با نظريههاي مختلف ،نش ان داد عام هاي اقتص ادي ،اجتماعي و س ياس ي نقش
بس زايي در تبيين نارض ايتي نخبگان جوان از جايگاهش ان در بس تر جامعه ايران و مهاجرت از ايران
دارند؛ اما به طور عيني و تجربي عام هاي خرد و فرهنگي خاص ي به نتيجههاي س يس تماتيک
بزرگتري منجر ميش وند .درواقع ،نتيجههاي اين پژوهش نش ان داد فهم نخبگان ،فارغ از واقعيت
وجودي جامعه ،بر کنشهاي آنان تأثير ميگذارد .معناي ذهني نخبگان از جايگاهش ان ،همراه و هم
مس ير با «بيقدرتي اجتماعي» بوده است .نخبگان جوان ايراني ،در ساختار اجتماعي ايران ،براي خود
وضعيتي ظاهري و نمادين متصورند و به همين دلي کنشگريهاي آنها بيشتر به سوي گريز از اين
وضعيت بوده است؛ به معناي ديگر ،اين نخبگان نوعي بياعتنايي همراه با بيقدرتي را در بستر جامعه
ايران درک کردهاند که منجر ش ده اس ت بتوانند از س اختار اجتماعي ايران گذر و به کشورهاي ديگر

مهاجرت کنند .تفس ير کنش گران نخبه ايراني از نظام اجتماعي جامعه ايران به طور کلي و ميدان
اجتماعي علم و بنياد ملي نخبگان ،تفس يري مبهم ،غيرش فاف و گنگ اس ت که قدرت پيشبيني و
کنترل امور را از آنها س لب ميکند؛ زيرا حتي با اراله مش وقهاي اقتص ادي ،مشوقهاي شغلي و ...
اين نخبگان ترجيح ميدهند از اين ميدان اجتماعي رهايي يابند و اين به معناي گذار از نظريههاي
سنتي مهاجرت و لزوم بازگشت به ميان نگرش کنشگران براي فهم دلي هاي اصلي مهاجرت و درک
نامطلوب از جايگاهش ان اس ت .اين پژوهش با نظريه کوچک مقياس خود توانس ته اس ت قسمتي از
نگرش اين نخبگان را آش کار کند تا بدين وسيله برنامهريزان اجتماعي بتوانند با ديدگاه کنشگر خلاق
نخبه جوان ايراني آشنا شوند و در صورت لزوم در برنامههاي خود بازانديشي کنند.
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