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 ایراناسلامی در  چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب
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 علی  زارعی 

 

 چکیده

هتای مخللت   نخبگان مفهوم محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است  و علیتر م مفهتوم پتردا ی     

یادی بر آن وارد اس . نخبگان به خصتو  نخبگتان سیاستی ا  دیربتا  وتاننون نقتش مهمتی در انلقادات  

 -وحولات جوامع در ابعاد مخلل  داشله و دارند. انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در واریخ وحولات سیاسی

لاب اسلامی در اجلماعی دنیای معاصر محسوب گشله نه وغییرات  یادی را به همراه داشله اس . پیرو ی انق

ای در جنتبش هتای  هتا و اعلقتادات بتود نته تصته وتا ه نماد پیرو ی یک حکوم  مبلنی بر ار ش 71سال 

 مردمی گشود و جایگاه باورهای ایدئولوژیک را اروقا داد. در این نظام نخبگان سیاستی ا  موععیت  برجستله

اسی در ابعاد مخللت  ایفتا متی نننتد. های اس ای برخوردار هسلند و نقش مهم و بسزایی را در وصمیم گیری

 وتداوم حکایت  ا  اخیتر دهته دو در بتویژه استلامی انقلتاب ا  پت  ایران در سیاسی نخبگان رتلار بررسی

پترورش و گتزینش نخبگتان دارد. ری استلامی ایتران جمهتو در سیاستی نخبگان ترهنگی و رتلاری ویژگی

 ویژگتی این در ننار وداوم  پیش طراحی شده ندارد. سیاسی در ایران بعد انقلاب یک الگوی سامان مند و ا

 دارد نخبگتان رتلتار درریشته   ختود نته سیاسی های نهاد نانارآمدی مانند دیگری عوامه نخبگان در ها

سیاسی و اجلماعی جمهوری اسلامی ایتران بته ویتژه در دهته اخیتر  عرصه در بسیاری وحولات برو  به منجر

پتژوهش ش نخبگان سیاسی پ  ا  انقلاب استلامی در ایتران وانیتد داریتم. شده اس . در این مقاله به چرخ

 ها انجام شده اس .  ها و مقاله ها ا  طریق نلاب حاضر ا  نوع نیفی و گردآوری داده

 .نخبگان سیاسی، جمهوری اسلامی، دول ، جامعه شناسی سیاسی، چرخش نخبگان کلیدی: گانواژه

 

 

                                                           
   ایران)نویسنده مسئول( ، مشهد،واحد مشهد ی( دانشگاه آ اد اسلامرانی)مسائه ا یعلوم سیاس یدنلر یدانشجو -1

ali1362zarei@gmail.com 

81/31/3331واریخ پذیرش:                                   13/21/3133واریخ دریات :   

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26765314.1399.1.3.3.1


 1333 پاییز، (3پیاپی )3، شماره اولسال  ،های راهبردی انقلاب اسلامی پژوهش فصلنامه /27

 

 مقدمه

یاسی و اعلصادی به عنوان نارگزار نظام سیاسی انلخاب می شوند نخبگان برای ووسعه س     

و باید عابلی  لا م برای عمه گرایی و اروقای عابلی  وولیدی را داشله باشند. مطالعات 

واریخی نشان دهنده نقش نلیدی نخبگان در وحولات واریخی، سیاسی،اجلماعی و ترهنگی 

عه یاتله حانی ا  آن اس  نه نخبگان اس . ووجه بسیاری ا  نشورهای پیشرتله و ووس

نشور به ویژه نخبگان سیاسی با ایفای نقش اساسی خود در ترایند وصمیم گیری امور و 

یکی ا  پاراملرهای ووسعه سیاسی،  اداره نشور واثیر مهم در ترایند ووسعه ایفا می ننند.

 چرخش نامه نخبگان اس . 

هنگ سیاسی، شکاف وجود دارد حلی به بین نخبگان سیاسی ایران ا  دیدگاه تر     

ساخلارهای نلان سیاسی نیز نشیده شده اس .مووور محرنه ووسعه یاتلگی در هر نشوری 

نلیجه عمه و تکر نخبگان اس . به عبارت دیگر ووسعه یاتلگی در نشور اروباط مسلقیمی با 

معه نداشلن نخبگان دارد. اولین چالش پیش روی نخبگان سیاسی علیر م اهمی  آن در جا

 وعری  مشخص و واحد ا  مفهوم نخبگان اس . 

ا  آنجا نه در نشورهای در حال ووسعه، جامعه عموما ضعی  و وشکه نیاتله اس ،      

مسئولی  وحول ساخلاری بر عهده نخبگان سیاسی خواهد بود نه مسائه نشور خود را ابلدا 

-211: 1332 نمایند)سریع القلم، به درسلی وشخیص دهند و سپ  ساخلارهای لا م را ایجاد

(. در این نوشلار دنبال پاسخگویی به این گونه مسائه می باشیم. پژوهش حاضر ا  نوع 133

 نیفی و گردآوری داده ها ا  نلاب ها و مقاله ها انجام شده اس . 
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 چارچوب نظری

 نخبه و نخبگان سیاسی

شناخ  نلی ا  مفهوم نخبه و نخبه  در ابلدا لا م اس  وعری  مفاهیم داشله باشیم نه     

سیاسی را به دس  آوریم. نخبه واژه ای عربی اس . در  بان تارسی برگزیدگان،  بدگان و 

معادل آن اس . دهخدا در  eliteسرامدان در ورا  اول معادل نخبه و در  بانهای لاوین 

بهلر، هر چیز وعری  نخبه می نویسد: نخبه برگزیده ا  هر چیزی، انلخاب شده، مخلار، 

 (. 11/2312: 1311 خوب و برگزیده و گزین اس )دهخدا،

داریوش آشوری، الی  یا برگزیدگان را این گونه وعری  می نند: سرامدان گروهی ا       

اترادند نه در هر جامعه موععیلی مملا  و برجسله دارند، به خصو  اعلی  حانم و محاتلی 

 (. 131: 1381)آشوری،می خیزند نه اعلی  حانم ا  آنها بر

لاسول در وعری  نخبگان سیاسی به این مسئله اشاره می نند نه نخبگان سیاسی همان      

صاحبان عدرت در یک جامعه سیاسی هسلند. این عدرومندان شامه رهبری و آن ورنیب 

بندی های اجلماعی می باشند نه طی یک دوره مشخص، رهبران نوعا ا  دل آنها برمی 

 (. 13: 1311 ر برابر آنها جوابگو هسلند)باوامور،خیزند و د

در خصو  ریشه واریخی نخبگان و منشا ظهور آنها در جامعه می ووان به عقیده      

شوارو  منله اشاره نرد نه او بر این باور اس  نه همه نخبگان، ا  اتلاطون نسب  می 

 (. 81: 1318 برند و اتلاطون در حقیق  پدر نخبه گرایی اس )شوارو  منله،

اساسی ورین نقش نخبگان سیاسی در پویش نهادینگی سیاسی و بسط حو ه سیاس ،      

مشروعی  بخشیدن به ار ش ها و نهادهای جدیدی اس  نه اصول و مبانی همکاری و 

اخلاعی می بخشند. -همزیسلی عمومی را وبیین می ننند و به پویش سیاسی، خصللی ملی
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ا و بی لیاعلی نخبگان در وبیین آن ها باعث وزلزل و در نهای  ضع  و نارسایی این ار ش ه

 (. 21: 1313تروپاشی نهادهای سیاسی خواهد شد)ا  ندی،

های نخبگان سیاسی معمولا یکی ا  واثیرگذارورین عوامه بر  ها و گرایش نگرش     

 ساخلارهای سیاسی جامعه بوده اس . 

هسلند نه بیشلرین دسلرسی و ننلرل را بر  در یک وعری  ساده نخبگان سیاسی نسانی     

ار ش های سیاسی )به ویژه مهملرین آن یعنی عدرت( دارند. به عبارت دیگر نخبگان 

 (. 31: 1381سیاسی همان صاحبان عدرت در یک نظام سیاسی هسلند)عظیمی دول  آبادی،

ابی، اتلاطون، بسیاری ا  اندیشمندان علم سیاس  اعم ا  عدما و ملاخرین همانند تار     

ارسطو و ... سیاس  را علمی می دانند نه آمو ش آن بایسلی ا  دوران نودنی شروع 

شود. آنان پرورش نخبگان سیاسی را یکی ا  مهملرین وظای  حکوم  و هر نظام سیاسی 

دانسله و نلیجه این اعدام را وحویه سیاسلگذاران مدیر و مدبر به آینده هر نشوری عنوان 

 (. 112-111: 1382 اری،می ننند)انص

وجربه های واریخی نشان می دهد نه ورعی و وعالی یا سقوط و تروپاشی هر مملکلی به      

نقش نخبگان سیاسی وابسله اس  و اندیشه و وفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی و 

اجلماعی و چگونگی وحقق خواسلهای مردم به میزان وعیین نننده و سرنوش  سا ی موثر 

می باشد. به عبارت دیگر، ولاش در جه  اتزایش ظرتی  نظام سیاسی جوامع در حال 

ووسعه به لحاظ گسلردگی، ونوع و سرع  این دگرگونی ها محلاج دخال  یکی ا  

 یرسیسلم های نظام سیاسی، یعنی نخبگان سیاسی اس  نه به خاطر ووانایی واثیرگذاری بر 

 یچ یک ا  پاره نظام های دیگر عابه مقایسه نیسلندساخلار و عملکرد نه نظام سیاسی با ه

 (. 12-11: 1313 )ا  ندی،
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 در دهه های واریخ معاصر نقش نخبگان سیاسی و گرایش های آن ها بیش ا  گذشله در      

وصمیم سا ی های سیاسی مورد ووجه محققان عرار گرتله اس  و نارهای علمی مهمی در 

 . جهان در این حو ه انجام شده اس 

در حقیق  نخبگان سیاسی به عنوان بخش اصلی عدرت حانم اند نه رتلار سیاسی آنان      

حو ه وسیعی ا  جامعه ایران را وح  سلطه خویش در می آورد. بنابراین عدرت سیاسی 

نخبگان عدروی اس  نه در درون نظام سیاسی اعمال می شود. با ووجه به وجود اخللاف 

هادها و ساخلارهای رسمی حکوم  با وو یع واععی آن در نظام بین وو یع عدرت بر حسب ن

سیاسی ایران، وعیین دعیق اینکه چه نسی واععا نخبه سیاسی اس  و چه نسی نیس ، بسیار 

 (. 13: 1313 مشکه اس )ا  ندی،

ماروین  ونی  در نلاب روان شناسی نخبگان سیاسی ایران، نخبگان سیاسی را به مثابه      

عضای جامعه ایران یا مل  ایران می داند نه هم ا  نظر سیاسی تعال ور و هم ا  اترادی ا  ا

عدرت سیاسی بیشلری برخوردار هسلند. او نخبه سیاسی در ایران را ترد با عدروی می داند 

نه رتلار او حو ه وسیعی ا  یک حیطه گسلرده را وغییر می دهد. بنابر این نخبگان سیاسی 

وشکیه می شود نه نم و بیش عدرت خود را روی رتلارهای وعداد  ایران ا  آن ایرانیانی

عابه ووجهی ا  اتراد با ووجه به وخصیص ار ش های ناملا سلایش شده ا  نظام سیاسی ملی 

 (. 11-12: 1381 اعمال می ننند) ونی ،

منظور ا  نخبگان سیاسی در نشور ما در حال حاضر بیشلر به دارندگان مناصب مهم      

مانند ریاس  جمهوری، و راء، نمایندگان مجل  شورای اسلامی، نمایندگان  سیاسی

مجل  خبرگان رهبری، نهادها و مقامات عالی دوللی، نشوری و لشکری، رهبران و 

 اعضای احزاب، وشکه ها و... اشاره می شود.  
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 نظریات نخبه گرایی 

وب می شود. نخبه گرایی یکی ا  مباحث مهم در جامعه شناسی سیاسی محس     

اندیشمندانی در طول واریخ به ویژگی ها و مولفه های نخبه گرایی پرداخله اند و حلی دسله 

بندی هایی درباره آن ها ارائه نرده اند. در این نوشلار لا م اس  مخلصری ا  نظریات بیان 

 گردد. 

ای نه با نخبه گرایی در نگاه با واریخ اندیشه سیاسی پیوند خورده اس ، به گونه      

پیگیری آن در وامه های تکری اتلاطون می ووان ریشه این مفهوم را در یونان باسلان رصد 

نرد. نخبه گرایی در اندیشه سیاسی دوره میانه جریان می یابد و در دوره مدرن به وکامه 

می رسد وا آنجا نه در دوره اخیر در عالب یک نظریه خا  ودوین یاتله اس . نظریه 

مینه تکری نم و بیش مشلرک ووسعه یات . نخس  در اتکار روانشناسان نخبگی در  

مبناگرایی نه عایه به وجود ومایزهای رتلاری اساسی میان نخبگان و ووده بودند.  مینه 

تکری دوم، نظریه نخبه گرایی را محصول اجلناب ناپذیر ووسعه سا مان اجلماعی جدیدی 

باورند نه پیچیدگی سا مانی شکه گیری نخبگان را  می داند و معلقدان به این نظریه بر این

ایجاد نرده اس . نظریه نخبه گرایی محصول اندیشه جامعه شناسان سده نو دهم و بیسلم 

اس . در واعع ولاش های تکری جامعه شناسانی همچون ویلفردو پاره وو، گائلانو موسکا، 

لمان  الب و رایج در جامعه روبروو میخلز و مان  وبر موجب شد وا آمو ه نخبگان به گف

شناسی سیاسی وبدیه شود. ایده مشلرک این چهار ملفکر مبلنی بر ومرنز عدرت اجلماعی 

در دس  مجموعه نوچکی ا  نخبگان در همه جوامع اس . پاره وو و موسکا بر این نظر 

هسلند نه در هر جامعه ای، همیشه گروهی ترمان می رانند و گروهی ترمان می برند و 

 (. 78-21: 1383 وه نخس  ا  نظر عدد نوچکلر ا  گروه دوم هسلند)ترهادی،گر
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نظریه پردا ان نخبگان ونها به وو یع عدرت در جامعه و به ومایز میان حکوم  ننندگان      

و حکوم  شوندگان ووجه دارند. آنها اساسا ضد مارنسیس  هسلند و گاوانو موسکا و 

پردا ان نلاسیک می باشند به ویژه عصدشان رد نظریه  ویلفردو پاروو نه دو ون ا  نظریه

های جبرگرایی اعلصادی و مبار ه طبقاوی مارن  بود. نظریه پردا ان نخبگان همچنین وا 

اندا ه  یادی ضد دمونراویک هسلند، چون اسلدلال می ننند نه نظریه دمونراویک مغایر 

 (. 22: 1331 وم  اس )راش،با واععی  اس  و دمونراسی عملا شکه ذاوا ضعیفی ا  حک

ویلفردو پاره وو، اولین نسی اس  نه درباره نقش نخبگان در دگرگونی های اجلماعی      

به اظهار نظر پرداخ . او در وعری  واژه نخبه)برگزیده( می گوید: نخبگان به نسانی 

هند و به اطلاق می شود نه با ووجه به نقشی نه در جامعه به عهده دارند، ناری انجام می د

خاطر اسلعدادهای طبیعی نه دارند موععی  های بروری را نسب  به ملوسط اتراد جامعه 

(. او 12: 1383دارند. در واعع نخبگان را می ووان ا  اعضای مملا  جامعه دانس )روشه ،

نخبگان را به دو بخش حکوملی و  یر حکوملی وقسیم می نند. بحث اصلی پاره وو درباره 

 (. 721: 1382 ی اس )نو ر،نخبگان حکومل

پاره وو معمولا گردش نخبگان را ا  یک سو بر اساس وغییر ویژگی های روانشناسانه      

اعضای گروه نخبه، و ا  سوی دیگر بر پایه دگرگونی مشخصات روانی عشرهای پایین 

ر ور]جامعه[، یا همچنان نه خود می گوید به وسیله وغییراوی نه در ذخایر ثاب  موجود د

 (. 71-78: 1311 درون این دو عشر]نخبه و  یر نخبه[ رخ می دهد وبیین می نماید)باوامور،

ا  دید پاره وو، خاسلگاه گروه برگزیدگان، نابرابری های  یسلی و روانی در میان      

شهروندان اس . به عباروی دیگر، نخبگی ا  ویژگی های انسانی و ووانایی های تردی یا 

می گیرد. نخبگی را نباید در نیروهای ناشناخلنی و ماورای طبیع  یا در  ریزه ها ریشه 
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روانی و  -ترآورده های طبیعی پیشرت  تنی دید، بلکه آن را باید در جنبه های  یسلی

 (. 11: 1331 نابرابری های ذاوی اتراد جسلجو نرد)راش،

گردش نخبگان در  ماری نولابینسکا، یکی ا  شاگردان پاره وو در اثری وح  عنوان     

ترانسه نه مورد وحسین خود پاره وو نیز واعع شد، انواع مخلل  گردش نخبگان را به شکه 

دعیق وری مشخص ساخله اس . نولابینسکا سه نوع گردش را ا  هم ملمایز می سا د: 

نخس  گردشی نه میان دسله های مخلل  خود گروه نخبه حانم رخ می دهد. دوم 

و بقیه مردم نه خود می وواند به یکی ا  دو شکه باشد: ال (  گردش میان گروه نخبه

ممکن اس  اترادی ا  عشرهای پایین ور، موتق به ورود به درون گروه نخبه موجود شوند، 

یا ب( ممکن اس  اترادی ا  عشرهای پایین ور، گروههای نخبه جدیدی وشکیه دهند و 

 (. 72-71: 1311 گردند)باوامور،سپ  بر سر عدرت با گروه نخبه موجود وارد مبار ه 

موسکا بر این باور اس  نه وجود نخبگان امری اجلناب ناپذیر اس . او عقیده دارد نه      

نلیه اجلماع های انسانی و جوامع سیاسی، چه آنهایی نه به درجاوی ا  ومدن رسیده و ا  

طبقه وشکیه  2ا  پیشرتله ورین جوامع محسوب می شوند یا جوامع عقب مانده، به طور نه 

شده اند؛ طبقه حانمه و طبقه ای نه به آن ها حکم رانده می شود. طبقه اول ا  نظر نمی  

و وعداد به طور معمول نم اما عدرت سیاسی را در اخلیار دارد و ا  ومامی مزایای آن بهره 

ر مند می شود. در حالی نه طبقه دوم نه ا  نظر وعداد و نمی  نسب  به طبقه اول بسیا

بیشلر می باشند و به آن ووده گفله می شود، خود ا  طبقات گوناگونی وشکیه شده اند نه 

: 1381 به طور عانونی یا  یرعانونی، اخلیاری یا اجباری به حکوم  ون در می دهند)امامی،

8  .) 
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مهملرین ویژگی در بحث موسکا پیرامون گردش نخبگان را باید در نحوه وبیین وی ا       

یده جس . او گه گاه به روشنفکران و نیفیات اخلاعی اعضای گروه نخبه اشاره می این پد

نند اما برخلاف پاره وو، اهمی  اصلی را به این ویژگی های روانشناسانه نمی دهد. اولا به 

اعلقاد او این گونه ویژگی های تردی ا لب منبعث ا  اوضاع و احوال اجلماعی اس ، ثانیا 

سقوط گروه های نخبه به ندرت به این گونه ویژگی های تردی اشاره  او در وبیین ظهور و

می نند و پدیده مزبور را بر اساس نضج گیری مناتع و آرمان های جدید در یک جامعه و 

 (.21-28: 1311 نیز بر پایه برو  مشکلات جدید وبیین می نماید)باوامور،

ر دو جایگاه نخبگان را در حرن  به طور خلاصه می ووان گف  نه پاره وو و موسکا ه     

واریخی جامعه مورد ووجه عرار داده اند و نقش نخبگان را در دگرگونی های اجلماعی 

 موثر دانسله اند. 

مان  وبر نیز همچون میخلز پیچیدگی های سا مان اجلماعی را دلیه لا م برای ووجیه      

مرسیاسی در برابر امر اعلصادی سلطه نخبگان می داند. وفکر سیاسی او بر واثیر مسلقه ا

اس . نخبه گرایی دمونراویک نه وبر و شومپیلر مطرح می ننند، برگرتله ا  نخبه گرایی 

مدرن و ضع  بینش دمونراسی اس . اینان معلقدند نه همه ایده های مربوط به نابودی 

برای شرایط دمونراسی، نوعی مشروعی    سلطه انسانی بر انسان های دیگر خیالی اس  و

 (. 317-312: 1383 رعاب  نخبگان اس )گیدنز،

نظریه شبکه عدرت نخبگان ملی ووسط سی رای  میلز پ  ا  جنگ جهانی دوم مطرح      

شد. یکی ا  اهداف اساسی میلز ا  نوشلن نلاب نخبگان عدرت درباره چگونگی وحول 

لسله مراوبی میان ساخلار عدرت در آمریکا بود. وی بر این باور بود نه عدرت به شکه س

حقوعدان ها، بانکداران سرمایه دار، اتسران اروش، روسای سلاد مشلرک و سیاسلمداران 
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طرا  بالا نظیر ریی  جمهور و مشاوران نزدیک وی و نیز اعضای شورای امنی  ملی وو یع 

شده اس  نه وصمیم های اساسی را می گیرند. در سطوح میانی اعضای ننگره، عضات، 

وه های ذی نفوذ و تعالان حزبی عرار دارند نه نقش مذانره ننننده و مصالحه رهبران گر

: 1381 نننده عدرت را بر عهده دارند و در لایه پایین ووده های تاعد عدرت عرار دارند)عوام،

131 .) 

حو ه عمه تعالان سیاسی در مجموعه دول  اس  نه  (CH.Tilly)طبق وقسیم ویلی     

و بخشی در خارج آن عرار دارند. ویلی دسله اول را اعضاء و بخشی در درون حکوم  

دسله دوم را مبار ان نام می نهد نه هر دو دسله روی هم )چه درون حکوم  و چه بیرون 

ا  حکوم ( حریفان و مدعیان را وشکیه می دهند. هر چند این دو دسله ا  تعالان و 

حفظ عدرت سیاسی هسلند، لیکن  نخبگان سیاسی در حال رعاب  با یکدیگر بر سر نسب یا

 ممکن اس  بین اعضاء و مبار ان ائللاف هایی صورت پذیرد)سبکلکین ریزی و موحدی،

1381 :83 .) 

موسکا و میلز، یکی ا  محورهای همبسلگی و وحدت تکری بین گروه نخبگان سیاسی      

ئله خویشاوندی ا  را روابط خویشاوندی دانسله اند. دنلر ا  ندی بر این اعلقاد اس  نه مس

مشخصات مهم نظام نخبه گرایی در ایران اس  و دسلیابی به مناصب مهم جامعه، اعم ا  

صدرات، و ارت، سفارت و نمایندگی چندان به علم، لیاع  و دانش شخص بسلگی نداشله 

 (. 81: 1331 اس )ا  ندی،
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 نخبگان سیاسی دوره قاجاریه و پهلوی

ی ا   مان مشروطی  رشد نرده و پای در عرصه حیات سیاسی و در ایران نخبگان سیاس     

اجلماعی ایران گذاشله اند. نخبگان ایرانی به خصو  عبه ا  انقلاب بدون آشنایی با نقاط 

ضع  و عوت و نارسایی های موجود و بدون شناسایی جامعه خود ونها درصدد ارائه احکام 

یاری ا  وحولات صورت گرتله در و مفروضات ایدئولوژیک و گروهی خود بودند. بس

عصر پهلوی وح  واثیر مسلقیم نخبگان سیاسی آن دوره و بر اساس وقلید ا  نظام های 

 (. 131-132: 1331  ربی صورت گرتله اس )پیری و میر ایی جگرلویی،

با مطالعه دوران حکوم  مشروطه در طول هفلاد سال نه شامه دوره عاجار و پهلوی و      

مل  به این نلیجه می  –اه نخبگان در این دوره ها در جامعه و در روابط دول  بررسی جایگ

رسیم نه در دوره عاجار، نخبگان چه ابزاری و چه تکری به عل  وجود جامعه اسلبداد  ده، 

دارای ترد گرایی منفی، بی اعلمادی، نهادگریزی، تقدان اجماع نظر، خویشاوندگرایی، 

: 1381 امنی، بحران هوی  ملی، مل  سا ی و... بود)آ اد ارمکی،هزار تامیلی، بی عانونی، نا

117 .) 

در دوره عاجار گروه نخبگان حکوملی را خاندان شاهی، وابسلگان خاندان شاهی و  مین     

داران وشکیه می دادند. به موا ات تعالی  نخبگان حکوملی)رسمی(، نخبگان  یر رسمی 

داشلند. وحدت تکری و هماهنگی دو بخش مهم  در جامعه ایران حضوری نم و بیش تعال

ا  گروه نخبگان  یر رسمی مانند با رگانان و روحانیون در واععه ونبانو، نقطه عطفی در 

اجلماعی نخبگان  یر رسمی به شمار می رود. عدم وجود  -نخسلین حضور تعالی  سیاسی

و پاسخ مناسب به  گردش نخبگان در جامعه دوره عاجار نه موجب عدم وعادل نظام سیاسی

وحولات سیاسی و اجلماعی شد، علاوه بر اینکه نانارآمدی نخبگان رسمی را به اثبات 
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رساند، راه را بر ورود نخبگان جدید در حو ه سیاسی بس . این بحث را می ووان با نظریه 

گردش نخبگان پاره وو لحاظ نرد. در جوامع بسله و  یر دمونراویک به عل  انسداد 

یده گردش نخبگان روی نمی دهد. در مورد نخبگان رسمی این دوره عامه سیاسی پد

اصلی ورود آنان به دایره نخبگان حکوملی، پیوند خانوادگی آنان با شاهان عاجار بوده 

 اس . 

در دوران حکوم  پهلوی ها، هر چند نخبگان تکری در ورویج تکر ورعی و آشنا نردن      

اوردهایی داشلند اما آن ها را نیز اسلبداد در حیطه خودش جامعه با جهان ووسعه یاتله دسل

گرت . بنابر این  ندگی نخبگان در دوره رضاشاه با آنکه تقیرانه نبود اما عطعا می ووانس  

 (. 172: 1312 ناگوار و حقیرانه و نوواه باشد)آبراهامیان،

اران و نظامیان و ددر دوره پهلوی به خصو  پهلوی اول نخبگان رسمی ا  عبیه  مین     

سالار در اولوی  عرار گرتلند و نظامیان در این دوره در ومامی وار و پود -دیوانیان اشراف

نردند و در ایالات، عدرت واععی در درس  حیات سیاسی و اجلماعی ایران دخال  می

 ها بیشلر بهشد و والیها اداره میترماندهان اروش بود و امور عمدواً مطابق خواس  آن

(. اما درپهلوی دوم جلد دوم و چهارم ،1312 شجیعی،صورت مقامات وشریفاوی بود)

ای ا  مواعع ووان نقش نخبگان را مانند پهلوی اول شمرد، در پهلوی دوم اگرچه در پارهنمی

های نظامی گرتلند ولی ا  نصب چهرهها مورد اسلفاده عرار میهای نظامی در نابینهچهره

ووان دوره نردند؛ بدین ورویب میوری و  یر عابه اجلناب پرهیز میبه  یر ا موارد ضر

ها نام برد سالاران و وکنونراتای ملشکه ا  ورنیب دیوانپهلوی دوم را ا  نظر نخبه، دوره

ووان در این دوره به خصو  بعد ا  نخس  و یری منوچهر اعبال راه را برای و می

سالاری به و ارت دربار و ورود نخبگان دیوانجابجایی نخبگان اشراتی ا  نخس  و یری 
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ها دید و بعد ا  اعبال نخس  و یران و اعضای نابینه به مقام نخس  و یری درورنیب نابینه

ها و دارندگان مدرک علمی بودند و در دوره پهلوی دوم عموماً ا لب ا  وحصیه نرده

د گرایی این گروه با همدیگر ورود اتراد به گروه و حو ه نخبگان به خاطر اروباط خویشاون

و نه با دربار و شاه بوده وتقط انقیاد و سر سپردگی نامه به شخص شاه ناتی بود وا ا  هر 

 (.11: 1317 ،عشری ترد بلواند وارد حو ه نخبگان شود)تیوضات

در دوره حکوم  پهلوی اول می ووان گف  نخبگان رسمی ا  ورنیب  مین داران،      

ان وشکیه شده بود. در دوره محمدرضا پهلوی اگرچه پاره ای ا  مواعع نظامیان و دیوانی

چهره های نظامی در نابینه ها مورد اسلفاده عرار می گرتلند ولی وا حدود  یادی نظامیان 

جایگاه خود را در میان گروه نخبگان حکوملی ا  دس  دادند. در این دوره می ووان ا  

 در گروه نخبگان حکوملی نام برد.  ورنیب دیوان سالاران و وکنونرات ها

 

 نخبگان سیاسی بعد از انقلاب اسلامی  

نخبگان سیاسی ایرانی نه در عبه ا  انقلاب مشا ه سیاسی مانند نمایندگی مجل  و یا      

و ارت را بر عهده داشلند، عمدوا نسانی بودند نه درک روشنی ا  حقوق و وظای  خود 

های اعلصادی و اجلماعی بهره ای نبرده بودند. ویژگی  یدگینداشلند و ا  دانش ناتی و پیچ

ترهنگی حانم بر نخبگان سیاسی عبه ا  انقلاب نه به نوعی حانی ا  رویکرد آمری  و 

وابعی  بود، باعث شده بود نخبگان در درجه اول مناتع و مصالح خویش، دوسلان و اعوان 

ناتع مردم نداشله باشند. مشکه دیگر و انصار خود را در نظر بگیرند و ووجه چندانی به م

نخبگان سیاسی در ایران به ویژه عبه ا  انقلاب منفع  طلبی و ترص  طلبی می باشد نه 

: 1331 یک مانع بزرگ برای شکه گیری جامعه مدنی اس )پیری و میر ایی جگرلویی،
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چرا نه (. این نظریه خویشاوندی نخبگان نه مطرح گردید به طور جامع پذیرتله نیس  133

برخی ا  رجال دوره عاجار ا  نظر خاسلگاه اجلماعی ا  طبقات ترودس  جامعه بودند مانند 

تراهانی، میر ا حسین خان سپهسالار، امین السلطان)اوابک اعظم( ولی می ووان وا حدودی 

درباره دوره عاجار بپذیریم. در دوره پهلوی مساله خویشاوندی با دربار نسب  به دوره عاجار 

حدود  یادی در اروقای منزل  سیاسی اتراد رو به ناهش گذاشله اس  و این در روابط وا 

بین اعضاء چشم گیر بوده اس  ولی در میان نخبگان سیاسی خویشاوندی عابه ملاحظه 

اس . در مورد نخبگان رسمی دوره پهلوی دوم اروباط خویشاوندی آنان با یکدیگر موجب 

 لی بوده اس . ورود آنان به حو ه نخبگان حکوم

نظام جمهوری اسلامی، نظام برآمده ا  انقلاب اسلامی ایران و یک نظام سیاسی دینی      

اس  نه در نلیجه عرائ  و وفسیری خا  ا  مکلب وشیع شکه گرتله و همین امر، آن را 

 نظام های سیاسی نرده اس .   یک نظام سیاسی ملفاوت ا  سایر

و اسلقرار جمهوری اسلامی، دیوانیان عالی روبه همراه با  1371با وعوع انقلاب سال      

بورژوا ی وابسله ا  عرصه عدرت سیاسی بیرون رانده شدند و طبقه ملوسط سنلی با 

مدیری  و هدای  هژمونیک روحانیون در اوحاد با طبقه ملوسط جدید جایگزین آنان 

درت در عرصه مقننه، مجریه و گردیدند، ولی این اوحاد دوامی نیاورد. با در اخلیار گرتلن ع

دلال و بهره -عضاییه ووسط روحانیون و برخورداری ا  حمای  همه جانبه بورژوا ی وجاری

مندی انحصاری ا  درآمدهای نفلی، طبقه ملوسط جدید به ویژه وحصیه نردگان و 

روشنفکران به ننلرل دسلگاه حکوملی درآمدند و موععی  پیش عراولی و نارنرد انلقادی 

 (. 111: 1331 نارآمدی خویش را ا  دس  دادند)ا  ندی،و 
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، نه یک نظام سیاسی ایدئولوژیک و دینی در نشور حانم 71پ  ا  انقلاب اسلامی      

گردید، نه عرار بود همان رویه سنلی و پادشاهی در سیاس  ور ی نخبگان سیاسی و تعالی  

یج در نشورهای مدرن وقلید شود نه ایشان دنبال شود و نه ا  مدل های لیبرالی و  ربی را

احزاب و گروههای سیاسی و نخبگان برای دس  یابی به عدرت سیاسی و مناصب وصمیم 

 گیری حاضر به رعاب  یا حذف رعبا هسلند. 

اگر بخواهیم به وجربه واریخی وحولات سیاسی ایران ا  آ ا  وا انقلاب اسلامی وا حال      

عه شناسانه نگاه ننیم، سه دوره اساسی را می ووان ومیز حاضر ا  چشم اندا  علمی و جام

داد : اول آیا نخبگان حانم دارای انسجام ساخلاری هسلند یا خیر، دوم آیا دارای انسجام 

ار شی یا ایدئولوژیک هسلند یا خیر و سوم اینکه آیا به سوی نخبگان حانم و منسجم ا  

این محورها این سه دوره عبارت اند حیث دمونراویک حرن  می ننند یا خیر. بر اساس 

نه مجموعه ای ا  نیروهای سیاسی به  1321وا حدود  1371ا  سال های اول انقلاب ا  

واسطه انقلاب اسلامی آ اد شدند و نخبگان حانمی در این مقطع شکه گرتلند، ا  

پایگاههای اجلماعی گوناگون ا  روحانی  گرتله وا طبقه ملوسط جدید، روشنفکران، 

ا اریان، خرده بورژوا ی، احزاب و گروهها و سا مان های ملنوع و همچنین ووده های ب

ین نخبگان حانم در این مقطع هم ا  حیث ساخلاری و هم ا  حیث پایین شهری. بنابرا

ایدئولوژیک نامنسجم بودند. انواع گوناگونی ا  گفلارهای سیاسی ا  ناسیونالیسم، 

لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارنسیسم، اسلام گرایی با انواع ملفاووش جغراتیای تکری نخبگان 

ه دوران پ  ا  انقلاب طبعا با ووجه به عدم حانم جدید را وشکیه می داد. در سال های اولی

انسجام ساخلاری و وفرق ایدئولوژی باید امکان  لبه بخشی ا  اجزا وشکیه دهنده نخبگان 

حانم بر بقیه را مورد بررسی عرار داد. روی هم رتله به نظر می رسد نه گروههای اسلام 
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ه بر بخش های دیگر بودند و گرا به دلایه خاصی نه وقریبا روشن اس ، دارای ووانایی  لب

همچنین ووانایی سا مانی گروه های محدود روشن تکری بیشلر بود. همچنین تشارهای 

ووده ای ناشی ا  انقلاب بر بخش رادیکال نیروهای انقلابی محسوس ور بود و این خطری 

نه یا به صورت ملصور یا به صورت واععی وح  عنوان امپرالیسم و دشمن خارجی در آن 

ان وجود داش  و طبعا شواهدی ا  وجودش را هم در گذشله احساس نرده ایم، موجب  م

شد نه در این مراحه گذار ا  وفرق اجزای وشکیه دهنده نخبگان نه به سوی گذار مورد 

نظر ما)دمونراسی( بلکه گذار به دول  ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود. 

با درجات  1312سلامی آ ا  می شود و وا سال مرحله دوم با وشکیه حزب جمهوری ا

مخلل  و ترا  و ترود هایی ادامه پیدا می نند. در این مرحله اس  نه انسجام ساخلاری و 

ایدئولوژیک در نخبگان حانم در ایران پیدا می شود. ا  نظر سا مانی گروههایی نه 

ای ملعهد، اسلامگرا ضدانقلاب ولقی می شوند، خارج ا  حیطه عدرت هسلند و ونها گروهه

در درون بلوک عدرت، عدرت سیاسی را در دس  دارند. پیوندهای ایدئولوژیک هم بسیار 

 (. 1321-1311: 1383 نیرومند اس )بشیریه،

پ  ا  پیرو ی انقلاب اسلامی، شاهد رشد احزاب و جمعی  ها و طی  های مخلل       

و عدم نهادمندی باعث بی ثباوی و  می باشیم نه به دلیه ونوع 1321تکری وا اواسط دهه 

نشمکش سیاسی در جامعه گردید. اما بعد ا  مدوی و با وجود نشمکش های تراوان، 

با رگان و ملی گرایان حامی وی به حاشیه رتلند و در مقابه نیروهای انقلابی عدرت ناتی 

ه های بر پایه دو اصه بود نه شامه حو  21نسب نردند. هسله اصلی اخللاف سیاسی دهه 

 (. 32-33: 1388 اعلدار ولای  تقیه و حکوم  دینی و سیاس  های اعلصادی بود)خلجی،
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سیاس  و حکوم  در ایران وح  واثیر شخصی   1328به طور نلی وا پیش ا  سال      

رهبر انقلاب به عنوان محور اصلی نظام سیاسی عرار داش . در یک وصویر نلی، ساخلار 

ا وعین یات  ا  عناصر مخللفی وشکیه شده بود نه روی هم عدروی نه در طی این ساله

موجد ویژگی معین نظام جمهوری اسلامی بوده اند. اولا ا  حیث ایدئولوژیک برخی عناصر 

آشکار دول  جامع القوا در آن یات  می شد، اما در عین حال عناصر نهادی و سلسله 

ع القوا همراهند در آن موجود مراوبی خاصی نه معمولا با عناصر ایدئولوژیک دول  جام

نبوده اس . ثانیا ا  حیث ساخلار عدرت ویژگی های نوع نظام سیاسی معروف به 

 1311دمونراسی صوری یا نمایشی در آن مشهود بود و ثالثا به ویژه در سالهای دهه 

ویژگیها و عناصری ا  نوع نظام سیاسی معروف به شبه دمونراسی در آن وکوین 

 (. 11-18: 1381 یات )بشیریه،

با رگان یک اندیشمند بود. در میان عشر وحصیه نرده و روشنفکر نه به لحاظ      

جمعی ، نم جمعی  بودند نفوذ داش  و عامه مردم با وی اروباطی نداشلند. صادق  یبا 

نلام در این باره می گوید: در واعع نلاب های مهندس با رگان را عده مشخصی ا  

ژگی اسلام خواهی داشلند و همچنین عده ای ا  دانشجویان می نخبگان سیاسی نه وی

 (. 173: 1382 خواندند)صفاریان و معلمد د تولی،

وا پایان جنگ وحمیلی به دلیه الزامات جنگ و نیا  نشور به  21اما ا  اواسط دهه      

وحدت و همدلی، حرن  های حزبی خاصی نه دارای ونوع آراء و سلایق باشد به وجود 

هاشمی رتسنجانی پیرو  شد نه  1328مد. پ  ا  رحل  امام)ره( ، در انلخابات سال نیا

 منجر به پیدایش حزب نارگزاران سا ندگی شد.     
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هاشمی رتسنجانی با ووجه به وجربیات اوایه انقلاب ولاش بسیاری برای ایجاد ثبات      

ی مخلل  عدرت یکپارچگی سیاسی در نشور انجام داد اما در واعع نلوانس  میان بلوک ها

و انسجام ایجاد نند. در حقیق  عرصه سیاسی گرتلار نوعی رعاب  سیاسی حذف و منفی 

شد. نشانه هایی ا  جناح بندی میان نخبگان سیاسی در دوران وی در رویکرد مقابله با 

 گروههای رعیب اوفاق اتلاد.    

اتراد به واسطه برخی ملاک هایی  11و  21در سال های اولیه پیرو ی انقلاب و در دهه      

در امر حکوم  داری و مدیری  و یا روابط گروهی و تامیلی و یا سوابق مبار اوی در 

مصدر وصمیم گیری نشور عرار گرتله اند. سابقه مبار ات انقلابی موجب شد اترادی نه در 

نند ا  تضای داخه ایران و یا در دوران وبعی  امام خمینی وی را همراهی می نردند بلوا

انقلابی آن سال ها اسلفاده ننند و در سم  ها و در مقامات سیاسی حضور یابند. روحانی 

بودن و وحصیلات حو وی در سال های اولیه انقلاب باعث شد نه عهده دار مسئولی  های 

اجرایی نشور شوند. ا  منصب ائمه جمعه گرتله وا نمایندگی ولی تقیه در اسلان ها و 

ها، نمایندگی مجل ، و ارت و ریاس  دانشگاههای بزرگ و.... می ووان  و ارت خانه

 اشاره نرد. 

اروباط با مراجع وقلید برای برخی وجاهلی ایجاد می نرد نه در سلسله مراوب عرار      

تارغ اللحصیلان دانشگاههای اروپا و آمریکا در سال های مورد اشاره به دلیه تقدان  گیرند. 

ک انقلابی و مورد اعلماد در پی سقوط رژیم پهلوی، برای این اتراد چهره های آنادمی

موععی  های شایانی تراهم می ساخ . به عنوان مثال برخی و رای نابینه های معرتی شده 

به مجل  ا  این عشر می باشند. اعضای جامعه روحانی  مبار  و طلاب ووانسلند در سطوح 

امنیلی و عضایی نشور به دس  آورند.  نشور مناصب بالایی به خصو  در نهادهای
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خانواده شهید بودن به عنوان یک ار ش انقلابی موجب شد وا اعضای خانواده ا  جمله 

برادر، تر ند، همسر مورد اعلماد عرار گیرند و مسئولی  هایی را در نظام عهده دار شوند یا 

 به دلیه ار ش شهادت، در انلخابات پیرو  شوند. 

  ملاک های نخبان این دهه، شرن  در مدیری  و ترماندهی در جنگ یکی دیگر ا     

هش  ساله به عنوان یک سابقه درخشان، باعث شد اترادی وارد تعالی  های سیاسی و 

 ترهنگی شده و مدارج بالایی نیز نسب نردند. 

به بعد اس  نه ما  1312مرحله و دوران سومی نه دنلر بشیریه مطرح می نند دوران      

واعع شاهد بیشلرین میزان عدم انسجام ساخلاری و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و  در

ار شی در درون نخبگان حانم هسلیم. شاید حلی این عدم انسجام ا  جهاوی بیش ا  بیش 

ا  دوران اولیه انقلاب باشد. ا  نظر ار شی و ایدئولوژیک هم در مقابه ایدئولوژی اصلی 

کیه بر ملغیرهایی مانند ام  اسلامی، وعهد اسلامی، اخوت اسلامی، انقلاب اسلامی نه با و

ایمان و حکوم  بر اساس سن  و چنین مقولاوی اسلوار بود، شاهد پیدایش گفلمان ملفاوت 

و گفلمان های دیگری شدیم نه بر عناصری مانند رعاب ، مشارن ، مردم سالاری، جامعه 

 (.1311: 1383 ردند)بشیریه،مدنی و هنجارهای سیاسی ملفاوت وانید می ن

، روندهای انلقادی به دول  و سیاس  های هاشمی رتسنجانی اتزایش 11در اواسط      

یات  و  مینه ظهور نیروی سیاسی جدیدی به وجود آمد نه  مینه شکه گیری ووسعه 

سیاسی را به وجود آورد. این نیا مند بهره گیری ا  نخبگان و نارگزارانی بود نه دارای 

 ویکرد ترهنگی اند و جه  اتزایش مشارن  سیاسی شهروندان عدمی بردارند. ر

، نخبگان و روشنفکران به دول  نزدیکر بودند چه در دوره سا ندگی و 11در دهه      

پیشلر در دوره اصلاحات. نخبگان سیاسی در دول  خاومی در طراحی پروژه ووسعه سیاسی 



 1333 پاییز، (3پیاپی )3، شماره اولسال  ،های راهبردی انقلاب اسلامی پژوهش فصلنامه /38

 

می، ماهی  رعاب  سیاسی نخبگان در ایران را نقش بار ی داشلند. به عدرت رسیدن خاو

 وغییر داد.  

ولاش گروه ها و نخبگان سیاسی اصلاح طلب بر این مسئله وکیه داش  نه صدای      

اعلراض مردمی را به عرصه ملی انلقال دهند وا ووسط حکوم  شنیده شود نه وجلی آن در 

ب همواره اعلام می نردند وحصن نمایندگان مجل  ششم بود. نخبگان سیاسی اصلاح طل

نه جنبش اصلاحات دنبال وغییر نظام جمهوری اسلامی نیس  بلکه خواهان مردم سالاری، 

 نوچک نردن دول ، جامعه مدنی و آ ادی های عانونمند در ومامی عرصه ها هسلند. 

نخبگانی نه در مجموعه برونراویک خاومی عرار گرتلند ا لب تعالی  های سیاسی      

در سال های عبه انقلاب آ ا  نرده و جایگاه ساخلاری در در حو ه های اجلماعی  خود را

و راهبردی در ایران داشلند. آنان ایده هایی مانند جامعه مدنی، وانید بر حقوق شهروندی، 

 آ ادی در چارچوب عانون اساسی، آ ادی مطبوعات و ... را مورد ووجه عرار می داند. 

ن اصلاحات، به رهبری خاومی ا  دو سو مورد انلقاد عرار می در این دوران نخبگا     

گرت : گروه اول را مجموعه های محاتظه نار وشکیه می دادند نه به گونه ای مرحله ای 

ا  سا ماندهی تراگیری برخوردار شدند و گروه دوم مربوط به نیروها و مجموعه ای بود نه 

ه گیری ا  وانلیک های ضربلی و پرشدت ا  درون اصلاح طلبان ریشه گرتله و درصدد بهر

 بودند. 

ا  موراد حذف رویارویی با نخبگان سیاسی در این دوره می ووان به ورور، اسلیضاح      

و را اشاره نرد. یکی ا  این موارد ورور نخبگان سیاسی نه به عله های  نجیره ای معروف 

ا  روشنفکران و شخصی  های  ا  این موارد اس . پاییزی نه به عله جمعی 12شد در سال 
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سیاسی ایران منجر شد. مورد دیگر نه می ووان به آن اشاره نرد رد صلاحی   –ترهنگی 

 در انلخابات مجل  ششم بود. 

نخبگان جریان اصلاح گرایی همواره ضمن وانید بر ضرورت وقوی  نهادهای آ ادی      

ر صوروی وحقق می یابد نه در چارچوب عانون اساسی یادآور می شوند ووسعه سیاسی د

آ ادی ها و حقوق تردی و اجلماعی مردم وامین بشود، مردم در اداره امور نشور، در 

وصمیم گیری ها و وعیین سرنوش  جامعه شرن  داده شوند، موانع در برابر وشکیه احزاب 

و و سا مان های سیاسی و انجمن های صنفی و ترهنگی برداشله شوند، آ ادی عقیده و بیان 

علم برای همه مردم به رسمی  شناخله شود، درهای مجال  عانون گذاری و شوراها به 

روی همه شهروندان گشوده گردد، اطلاعات و حقایق بدون سانسور و پرده پوشی در 

معرض آگاهی و داوری مردم عرار داده شوند و در یک نلام حکوم  بر جامعه یعنی عانون 

  انحصار یک گروه یا طبقه خا  خارج شده، همه گذاری، داوری و اجرا و نظارت ا

شهروندان را ا   ن و مرد، ا  هر عوم و عبیله و صاحب هر مسلک و عقیده بدون وبعیض 

دربرگیرد. یک نگاه نلی به لوا م وحقق ووسعه سیاسی، بی وردید این نکله را ملبادر به ذهن 

 ط  مامداران اس )نار،می نند نه ووسعه سیاسی در گرو احلرام به اصه آ ادی ووس

1381 :17 .) 

علیر م مهیا بودن شرایط در دوران ریاس  جمهوری خاومی، نخبگان اصلاح طلب ا       

ترص  پیش آمده بهره ناتی نبردند و  مینه برای وغییر عرصه سیاسی ایران تراهم شد نه 

در میان اعشار  اسلفاده نرده و پایگاه خود را 1381محمود احمدی نژاد ا  ترص  انلخابات 

نم درآمد گسلرش دهد و عملا نخبگان سیاسی ایران و جریان اصلاح طلبی را به چالش 

 (. 111-111: 1331 بکشد)حاجی یوسفی و ترا ی،
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وقسیم بندی نخبگان سیاسی را بیشلر ا  گذشله  1381انلخابات ریاس  جمهوری سال      

نرد. در جریان انلخابات برخی ا   آشکار ساخ  و  مینه برو  اخللاتات بعدی را تراهم

نخبگان سیاسی مخالف  با برنامه ها و شعارهای وبلیغاوی محمود احمدی نژاد پرداخلند و 

 همواره ولاش می نردند وا پیرو ی او را نابوس وحشلناک جامعه ایران ووصی  ننند.    

د، تضای با روی نارآمدن دول  نهم و آ ا  دوران ریاس  جمهوری محمود احمدی نژا

سیاسی و ترهنگی نشور به دوران آرمان گرایی اوائه انقلاب نزدیک گردید. با شروع این 

دوره می ووان تشارهای احساسی ناشی ا  آرمان گرایی را در رویارویی نخبگان سیاسی با 

مردم و در وعاملات بین خودشان مشاهده نرد. این دوره مطلق پنداری و آرمان گرایی 

 روع شد. نخبگان سیاسی ش

دول  نهم جه  روابط مابین دول  و نخبگان سیاسی نلوانسله در اجرای آن موتق باشد      

و موجی ا  نارضایلی نخبگان سیاسی را به وجود آورده اس . حلی به نوشله تارین پالیسی، 

ریاس  جمهوری را پ  ا  اومام دو دوره ورک نرد،  1332 مانی نه احمدی نژاد در سال 

وا حد  یادی ا  جمله نزد نخبگان سیاسی ایران منفور بود. در دول  دهم نیز همین منزوی و 

رویه ادامه یات . سیاس  دول  نهم و دهم رتلن به سم  ووده های مردم بود نه موجب 

 تاصله گرتلن ا  نخبگان شد. 

ک به گفله دنلر سریع القلم  مانی نه نخبگان تکری و نخبگان سیاسی، وفاهم، اشلرا     

نظری و علمی و در نهای  وشکه نداشله باشند، امور در اخلیار پوپولیسم سیاسی نه نلیجه 

 (. 211: 1332 پوپولیسم تکری اس ، عرار می گیرد)سریع القلم،

بعد ا  پیرو ی محمود احمدی نژاد همانند گذشله نخبگان سیاسی جدید شروع به انلقاد و    

اشمی و خاومی نمودند و ا  مفاهیمی مانند دول   یر سئوال بردن سیاس  های دو دول  ه
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اسلامی و برعراری عدال  اسلفاده نردند. وانید بر رویکردهای آرمان گرایانه موجب برو  

رتلارهای هیجانی و احساسی و اتزایش رویارویی در وعاملات نخبگان سیاسی گردید)پیری 

 (. 111-111: 1331 و میر ایی جگرلویی،

نشان  88و  81سی نخبگان در جریان انلخابات ریاس  جمهوری سال های رتلارهای سیا     

داد نه نخبگان سیاسی با عواعد رعاب  سیاسی آشنا نیسلند. نلیجه اینکه در دوران ریاس  

جمهوری احمدی نژاد رعاب  های سیاسی میان نخبگان روند وند و حذتی به خود گرتله و 

شعارهای سیاسی در وجمع خیابانی پ  ا  باعث وداوم  88نشمکش های خیابانی سال 

انلخابات نه وبدیه به خشون  خیابانی گردید. این امر منجر به دسلگیری و حصر خانگی 

 برخی ا  مسئولین نظام و گروههای داخه حانمی  شده اس . 

شاهد اتزایش تشار بر نخبگان سیاسی بودیم و وضعی  آن نامطلوب می شود.  81در دهه     

انشگاه اخراج یا با نشسلگی اجباری اساوید، تضا را برای نخبگان سیاسی ونگ در حو ه د

 نرده بود. 

های  دول  روحانی با شعار ودبیر و امید به صحنه آمد. رئی  جمهور ننونی در سخنرانی    

خود به این اشاره دارد نه دول  من تراجناحی خواهد بود و ا  ومام نارشناسان و نخبگان 

ه خواهم نرد. ملاسفانه واننون شاهدیم نه بهای نمی به نخبگان سیاسی سیاسی اسلفاد

جامعه داده شده اس . وی به اذعان نیروهای اصلاح طلب، در بخش سیاسی اصلا موتق 

 اجلماعی را ا  دس  داده اس .  -نبوده و بخش عمده ای ا  نخبگان سیاسی

گرایش های مربوط به نخبگان  مطالعات نشان می دهد نه در ایران امرو  نگرش ها و     

واریخی  –سیاسی جامعه در عالب دو جناح سیاسی عمده مطرح شده اس . ننش اجلماعی 

نخبگان سیاسی در دهه های اخیر نه ناشی ا  نوع گرایش و نگرش سیاسی آنها بوده اس ، 
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موجب به وجود آمدن جریان ها و مسائه اجلماعی سیاسی در جامعه شده اس . جریان 

سیاسی در سال های اخیر حانی ا  وجود نوعی دوگانه گرایی سیاسی بین نخبگان های 

سیاسی اس . مطالعات نشان می دهد این دو گانه گرایی نخبگان سیاسی جامعه را به دو 

گروه یا ویپ سیاسی عمده وقسیم نرده اس . به این دو ویپ تکری و سیاسی نخبگان در 

(. همانگونه نه گفله شد 21: 1318 شود)ظریفی نیا،ادبیات جامعه شناسی، جناح گفله می 

، همچنین 1381و  1312اوج حضور دو جناح بزرگ در جریان انلخابات ریاس  جمهوری 

 انلخابات مجل  ششم و هفلم وجلی یات . 

در چند سال اخیر بیشلر اتراد جدیدی به عنوان نخبه سیاسی ا  آنها یاد شده به اصلاح      

نونیسه مطرح می شوند. اینها نسانی هسلند نه به دلیه نداشلن ویژگی نخبه ران  جو یا 

اصیه و ذاوی لزوما شایسلگی اسلفاده ا  ابزارها و املیا ات را ندارند. نونیسه ها ا  یک 

طبقه اجلماعی مبدا به یک طبقه اجلماعی مقصد پرواب شده اند. این پرواب ناگهانی بر اثر 

و شرایط و اللهابات اعلصادی رخ می دهد. برخی تر ندها یا یک اوفاق یا اسلفاده ا  ران  

دامادهای بزرگان و مقامات نه با وعبیر آعا اده ا  آن ها در ادبیات سیاسی یاد می شود، 

ووانسلند در مسیر نسب عدرت، برخی مناصب سیاسی را عهده دار شوند. این گروه نه 

 لی برخی ا  مدیران نظام هسلند. خودشان رسما ردای سیاسلمداران را بر ون نرده و ح

یکی ا  واععی  های ولخ در عرصه نخبگی نشور ما این اس  نه دو اصه اساسی      

وخصص و وعهد، به ندرت به صورت ووامان مورد ووجه و اجرا عرار می گیرند. در سال 

 های اول بعد ا  پیرو ی انقلاب اسلامی، برخی عوامه، ووجه همزمان به دو اصه توق در

 (. 111: 1387 انلخاب مدیران در عمه با مشکه مواجه نرد)شیخ  اده،



 37/   ؛ علی زارعیرانیاچرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در  

بررسی صحنه سیاسی ایران بیانگر این واععی  اس  نه میانگین سنی مدیران اجرایی،      

سال اس . سن  یاد بدون به نارگیری جوانان نخبه و با  71و را و نمایندگان مجل  بالای 

میدان سیاس  وارد نمی نند. با این وضعی  نخبگان  انگیزه، پویایی و وحرک ناتی را به

سیاسی جوان نه خواهان ورود به صحنه سیاس  و سیاس  ور ی هسلند، عملا وارد 

 سیاس  نشده و انبوهی ا  جوانان در واعع وماشاگران شطرنج خواهند بود. 

وسعه در نشورهایی نه ترهنگ سیاسی محدود و وبعی در آنها وجود دارد، مشکلات و     

سیاسی نیز اتزایش می یابند،  یرا شرط اصلی در ترایند نوسا ی، حدانثرسا ی مشارن  

سیاسی اس . صرتا در این شرایط اس  نه می ووان جلوه هایی ا  رعاب  سیاسی را بین 

نخبگان مشاهده نمود. اگر رعاب  به وابعی  پذیری وبدیه شود، در آن صورت نمی ووان 

نش نخبگان و گروه های اجلماعی مشاهده نمود و در نلیجه جلوه هیچ گونه ومایزی بین ن

 (. 131-138: 1388 هایی ا  انسداد سیاسی به وجود می آید)مصلی نژاد،

جابه جایی نخبگان  مانی انجام می شود نه اولا، گروههای اجلماعی، چنین تضایی را      

ه با نخبگان سنلی وانید داشله به وجود آورند، ثانیا، سایر نخبگان سیاسی بر ضرورت مقابل

باشند. در شرایط وغیر نخبگان، نه ونها گروه های اجلماعی در تضای اعلراضی عرار می 

گیرند، بلکه نخبگان سیاسی نیز نسب  به چگونگی وو یع عدرت رضای  نداشله و به این 

ه جایی و ورویب،  مینه جابه جایی، وغییر و اتول نخبگان سیاسی سنلی تراهم می شود. جاب

وغییر در نخبگان سیاسی را می ووان یکی ا  نشانه های ناپایداری سیاسی و اجلماعی دانس . 

برخی دیگر نیز چنین ترایندی را ناشی ا  ناپایداری نهادهای اجلماعی می دانند.  مانی نه 

 یرساخ  های سیاسی باثباوی شکه نگیرند، طبعا بی اعلمادی و ابهام در رتلار سیاسی 

اب ناپذیر خواهد بود. همان گونه نه جامعه ایرانی درصدد اسطوره سا ی در ایجاد اجلن
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نخبگان سیاسی جدید می باشند، ا  آمادگی لا م برای اسطوره شکنی نیز برخوردارند و 

الگوی رتلاری آنان عموما منجر به تریب نخبگان سیاسی می شود. خودمداری نخبگان 

امعه منجر به نم رنگ شدن نقاط ضع  ساخلار سیاسی و الگوی وایید آنان ووسط ج

سیاسی می شود. این امر در نهای ،  مینه رویارویی جامعه با نخبگان سیاسی را تراهم می 

 (. 112: 1388 سا د)مصلی نژاد،

 

 نتیجه گیری 

امرو ه چیزی نه مطرح اس  چرخش نخبگان جایگزین گردش نخبگان شده اس .      

قای نخبگان سیاسی در یک نظام حزبی مطلوب و پویا وحقق گزینش سیاسی و رشد و ارو

می یابد. با وعطیلی احزاب در سال های اولیه انقلاب بسلر اصلی و رسمی گردش نخبگان به 

حاشیه رت  و در دهه های بعد اروباطات نسبی، سببی، رتاع  و باندی شدن، گزینش 

یب های جدی ا  این شیوه به سیاسی به عمه آمد. به همین دلایه نظام سیاسی ایران آس

 نارگیری نخبگان سیاسی دیده اس  .  

نخبگان سیاسی در ایران هم عامه پیشرت  و هم در مقاطعی عامه عقب ماندگی شدن      

نشور بوده اند. نبودن احزاب و سا مان های سیاسی پایدار و مسلقه و ضعی  بودن تضای 

در روابط ناروشن و  یر رعابلی در دمونراویک سبب می شود نادرهای سیاسی بیشلر 

صحنه سیاسی حضور یابند و وجدید نسه نخبگان سیاسی با نندی تراوان همراه باشد. در 

ایران به جای احزاب و سا مان های مدنی مسلقه شبکه های عدرت، پدرخوانده ها و 

 نهادهای  یرانلخابی دس  به جابجایی مهره ها و نادرهای سیاسی می  نند. 
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ر انلخابات نه ا  عرصه های مشارن  سیاسی و حضور نخبگان سیاسی می باشد نیز د     

می ووان این مسئله را بیان نرد. تقر سیاسی در ایران نه در هر انلخابات خود را پیش ا  

گردد نه در آن نادرها و نخبگان سیاسی  گذشله نشان می دهد به چرخه معیوبی بر می

 ا  پله های عدرت بالا می روند.  وربی  می شوند، رشد می ننند و

وجربه چهه ساله جمهوری اسلامی ایران نمونه آسیب شناسانه وربی  و رشد نادرها و      

نخبگان سیاسی در ایران اس  نه سبب شده وا چرخه وربی  و وجدید نسه نخبگان سیاسی 

ی موسساوی مانند معیوب و به ندرت نانارا باشد. در ایران به ویژه در رشله های علوم انسان

دانشگاه امام صادق)ع(، مالک اشلر، امام حسین)ع(، با هدف وربی  نادرهای سیاسی دنبال 

 شده اس . 

همانگونه نه گفله شد پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در ایران بعد انقلاب یک      

لاب وحولات گوناگونی بعد ا  انقالگوی سامان مند و ا  پیش طراحی شده ندارد. یکی ا  

در چند سال اخیر بیشلر اتراد جدیدی اسلامی ایران، وغییر در وضعی  نخبگان سیاسی بود. 

نه به عنوان نخبه سیاسی مطرح شده اند به عنوان ران  جویان یا ژن خوب می باشند نه 

مسئولی  های سیاسی را در نشور در اخلیار دارند. در حال حاضر نخبگان سیاسی وح  

در حاشیه عرار داشله یا حذف شده  جریان نخبگی به صورت نلی حمای  عرار داشله و

 اس . 

به هر میزان نخبگان و شایسلگان بر مسند امور حانم شوند، حکوم  و حکوم  داری      

مقبولی  یابد و جنبه هایی چون مشروعی ،  یبه مراوب بالایی ا  نارآمد و نارآیی دس  م

 و عدال  ور ی حکوم  وقوی  می شوند. 
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 .وهران: مرنز اسناد انقلاب اسلامی ناصر جمال  اده،

 .انوهران: مرنز با شناسی اسلام و ایر ،یراننخبگان و توسعه ا .(1387) حسین شیخ  اده، (23

 .، وهران: عصیده سراسقوط بازرگان .(1382)، ترامر  معلمد د تولی لامعلی و  صفاریان، (21

، وهران: آ ادی های سیاسی ایران کالبد شکافی جناح .(1318) ظریفی نیا، حمیدرضا (27

 اندیشه.

و ثبات سیاسی در منازعات نخبگان سیاسی  .(1381) امیر عظیمی دول  آبادی، (22

 وهران: مرنز اسناد انقلاب اسلامی.، جمهوری اسلامی ایران
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شماره  ،، سال هفلممجله ره آورد، «نخبه گرایی عدیم و جدید» .(1383) روح الله ترهادی، (21

 .21و  22

 .وهران: چاپخش ،دولت درعصر پهلوی. (1317) ابراهیمتیوضات،  (28

  .، وهران: نشر سم یا سیاست های مقایسه. (1381عوام، عبدالعلی) (23

 ورجمه محسن ثلاثی، ،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی .(1382لیوئی ) نو ر، (31

 .چاپ سیزدهم، وهران: انلشارات علمی ترهنگی

 .وهران: نی چاپ سیزدهم، ورجمه منوچهر صبوری، ،جامعه شناسی .(1383آنلونی) گیدنز، (31

 .وهران: ترهنگ صبا پ سوم،چا ،فرهنگ سیاسی ایران .(1388) عباس مصلی نژاد، (32


