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از جمله مهمترين اين عوامل بر حسب مطالعه رويدادها و حوادث میتوان به فرار مغزها بحران نظام
اقتصادی در ايران تغيير مفاهيم اقتصادی ،نمای نامتناسب در پراکندگی جمعيتی آموزشهای خاص
تيزهوشان و کاهش جمعيت دانشآموزی اشاره کرد.

واژههای کلیدی :دانشآموز نخبه ،تبارشناسی ،نظام آموزشوپرورش معاصر ايران ،عوامل
غيرگفتمانی ،صورتبندی گفتمانی.

مقدمه
نخبه از نظر اجت ماعی به گروهی برتر از نظر توانايی يا امتياز اشاره دارد .شوارتس منتل
( )1987بر اين عقيده است نخبهگرايی نسبت از افالطون میبرد و در حقيقت پدر نخبهگرايی
افالطون است .او در کتاب جمهوريت ،گزينش ،تربيت و شيوه زندگی گروه نخبه حاکم را
توصيف کرده است« .شما که اهالی اين شهر هستيد همه برادريد ،اما از ميان شما آنان که لياقت
حکومت بر ديگران را دارند خداوند نهاد آنان را به طال سرشته است و بنابراين آنها پربهاترين

افرادند و اما خداوند در سرشت نگهبانان ،نقره بکار برده و در سرشت برزگران و ساير
پيشهوران ،آهن و برنج» .هدف عمده تربيت افالطونی ،پرورش نخبگان است و وی
«مهمترين دستور» يعنی کشف استعدادهای برجسته و آماده ساختن آنها برای زمامداری در
جامعه آرمانی يعنی جامعهای مبتنی برعدالت و حکمت تلقی میکند .پس از آن واژه نخبه 2در
قرن هفدهم ظهور مجدد میيابد و برای توصيف کاالهايی با مرغوبيت خاص بهکار میرود و
بعدها کاربرد آن برای اشاره به گروههای اجتماعی برتر ،مانند واحدهای ضربت نظامی يا
مراتب عالیتر اشرافيت هم تعميم میيابد ( )Bottomore & Outhwaite, 2003, 1ماکياولی در
يک مفهوم کلی تمام فرايندهای اجتماعی را به واقعيتهای اساسی ،تفاوت ميان نخبگان و
غيرنخبگان ربط میداد و اليت را به مفهوم گروههای حاکمهای تلقی میکرد که ارادهی الزم
برای پاسداری از مبانی قدرت خود را آشکار میسازد.
انديشمندان و متفکران سياسی مانند افالطون ،ارسطو ،2ماکياولی ،3هابز 4و روسو 5از
«آريستو کراسی »1سخن گفتهاند و در واقع ،نخبهگرايی ادامه مفهوم آريستوکراسی در انديشه
elite
Aristotle
Machiavelli
Hobbes
Rousseau
Aristocracy
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سياسی به شمار میآيد .اين ايده که افراد ممتاز و برتر ،صالحيت ادارهی حکومت را دارند ،در
کتاب جمهور افالطون به روشنی ديده میشود .حکومت آريستوکرات ،حکومت اقليت خردمند
و دادگر است ،اما در طول تاريخ ،قدرت سياسی همواره در جنگ خداوندان ثروت يا توانگران
بوده است (.)Plato, 1984, 98
اين شاخه از نظريه نخبهگرايی در تضاد با انديشه دموکراسی قرار دارد و از طرف ديگر به
مخالفت با مفروضات اساسی سوسياليسم خصوصاً در شکل مارکسيستی آن برخاسته است.
تضاد ميان نظريه نخبهگرايی و انديشه دموکراسی را میتوان به دو شکل بيان کرد :نخست،
تأکيدی که نظريههای نخبهگرا بر نابرابری استعدادهای افراد دارند با جريان اصلی انديشهی
سياسی دموکراتيک مبنی بر برابری بنيادين انسانها منافات دارد و دوم ،تصور يک اقليت
حکومتگر ،با نظريه دموکراتيک حکومت اکثريت در تضاد است ).(Bottomore, 2002, 17

اما در زمان معاصر اين مفهوم بار ديگر رخ مینمايد و منجر به آن میشود که تربيت
نخبگان به عنوان هدف تربيتی به نظامهای آموزشی مدرن شکل میدهد به طوریکه اولين
مرکز تربيت نخبگان يا به عبارتی دقيقتر مرکز آموزش استعدادهای درخشان در ايالت
کاليفرنيای آمريکا توسط پاتريک پانک در سال  2187تاسيس میشود ) (Seema, 2008و با
گزاره زير بنايی ذيل در بيانيه مرکز استعدادهای درخشان آمريکا 2پردازش میشود:
"کودکان تيزهوش و مستعد به منزلهی افرادی واجد خصايص برجسته هستند که برای
عملکرد عالی آمادگی دارند .اين کودکان نيازمند خدمات و برنامههای آموزشی و پرورشی
متمايزی هستند که با برنامهی عادی و دانشآموزان متوسط تفاوت دارد .سعی بر آن است تا از
اين طريق و به تدريج ،آنها بتوانند سهم خاص خويش را برای خود و جامعه تحقق بخشند.
کودکانی که در يک يا چند زمينهی ذيل از عملکرد بااليی برخوردارند نخبه تلقی میشوند:
قابليت هوش عمومی؛ قابليت تحصيلی ويژه؛ تفکر خالق و آفريننده؛ توانايی رهبری؛ قابليت
در هنرهای بصری و عملی؛ توانايی روانی و حرکتی .(Deresiewicz, 2008) “...

اين گزارشها لزوم برنامههای آموزشی متمايز برای نخبگان که در ابتدا با عنوان استعداد
درخشان شناسايی میشوند را مورد تأکيد قرار داده و میدهد .به طوری که در اين حالت نظام
آموزشی ايجادکننده يک نظام اجتماعی نخبگانی میشود.
1- Elite Educational Institute
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در اين گزارش به صراحت اعالم شده که آموزش و پرورش متمايز برای تيزهوشان ،هم به
نفع همهی دانشآموزان اعم از نخبه و غير آن است و هم منافع آيندهی جامعه را تضمين
میکند .به اين ترتيب اين گزارش به عنوان يک نقطهی عطف در مورد آموزش و پرورش
نخبگی ،تعيينکننده بود .بنابراين پس از دهه  2170کشورهای مختلف شروع به اصالحاتی در
جهت تعيين ،تشخيص و تربيت دانشآموز نخبه در محيطهای تربيتی نمودند و نظامهای
آموزشی با طرح مدارس نمونه و دانشآموز و معلم نمونه منجر به تفويض بسياری از
مسئوليتها و اختيارات مديريتی به سطوح خرد شدند.
گسترش اين فرايند در نظامهای آموزشی و من جمله نظام آمورش و پرورش ايران ،منجر
به آمادگی هر ساله دانشآموزان در جهت آزمونهای المپياد ،تيمز و استعداد درخشان در
سراسر جهان و اعزام دانشآموزان جهت شرکت در آزمونهای جهانی و کسب مدالهای
مختلف جهانی برای نظام آموزش و پرورش ايران شد و نظام نخبگی به عنوان يک ساخت
اجتماعی ،2بخش عمدهای از اهداف ،ساز و کارها و فعاليتهای آموزشی را در سيستمهای
آموزشی عمومی شکل داد .زيرا برای تعيين و تشخيص نخبگان و برگزيدن آنها الزم است در
نظامهای عمومی تربيتی تدابيری اتخاذ شود تا دانشآموزان نخبه از ساير دانشآموزان متمايز
شوند .به طوری که میتوان گفت دانشآموز نخبه يا سرآمد و به عبارتی دقيقتر دانشآموزی
که محققکننده اهداف اصلی نظام آموزشی است با قيد مالکها و شرايطی همچون هوش و
معدل نمرات و از طريق دانش تربيتی وارد نظام آموزشی شده است.
اين فرهنگ طبق گفته «بال» از طريق آزمونها و ارزيابیهای مقايسهای در سطوح
بينالمللی در سطح نظامهای آموزشی شکل گرفت ) (Ball, 2004, 143و بر اساس منطق
سيستمهای مقايسهای و شاخصهای ارزيابی از نظر ساده سازی ،کمیسازی و عملکردگرايی،
باعث اجتناب از دغدغههای معرفتشناختی شده و به کاالسازی دانش کمک کرد .در نتيجه
آموزش تبديل به يک ساختار مديريت شد که بر هويت و کار معلمان اثر گذارد

& (Press

).Hayes, 2000, 149
در نقد تبارشناسانه ،نخبهگرايی در نهادهای تربيتی از منظر دوگانگیهای حاکم بر آن مورد
بررسی قرار میگيرد که در آن سيستمهای آموزشی با استفاده از تکنولوژیهای انضباطی به
1- Social Structure
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عنوان ابزار قدرت ،در جهت شکلدهی به سوژه مطيع هستند ،گفتمان حاکم بر تربيت را شکل
دادهاند ).(Dean, 1999, 13

فالسفه پساساختارگرا ،من جمله ) Foucault (1977و پيروانش يعنی ) Marshall (2004و
) Millei (2007اين روشهای تمايزگذاری و جداسازی ميان انسانها در نهادها را به عنوان
روشهای انقياد در نظامهای آموزشی مورد انتقاد قرار میدهند .به زعم اين انديشمندان
نهادهای تربيتی همچون مدرسه تمايز ميان انسانها را بر حسب مناسبات قدرت و دانش رقم
میزنند و در واقع نهادهايی انضباطی هستند که با يک ايدئولوژی اساسی و ساده آشکار
میشوند و از اين طريق قدرت خود را با نظريههايی مثل خوب و بد ،گناه و بیگناهی،
هوشمند و کم خرد به اوج میرساند ).(Olssen, 2005
مفهوم دانشآموز نخبه نيز از آن سو که به تعيين مرز ميان دانشآموزان میپردازد و موضع
مطيعانه «دانشآموز نخبه» را در مجموعهای از هنجارهای متعارف ،مشخص میکند نوعی
مفهوم انضباطی همچون دانشآموز خوب و نرمال است .اين مفهوم که از طريق دانش تربيتی و
روانشناسی صورتبندی شده است بر اساس تعاريف مشخصی از استعداد و هوش مشخص
گرديده است از خاصيتی آيرونيک( 2طعنهآميز) همچون ساير مفاهيم تربيتی 2در نگاه
تبارشناسانه برخوردار است که از سويی معنايی مثبت و در جهت پيشرفت دارد و از سويی
ديگر موضعی مطيعساز .به طوری که در مطالعات اخير ) (Young & Balli, 2014وضعيت
آموزش تيزهوشان مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که اين سيستمهای آموزشی
در اروپا همچنان در پرورش استعدادهای دانشآموزان توفيق چندانی نداشته و بيشتر مورد
درخواست والدين است نه دانشآموزان.
اگر چه در رويکردهای جديد به پرورش نخبگان در نظامهای تربيتی و من جمله نظام
آموزشی ايران به موازات تحول در مفهوم هوش نوع نگاه به نخبگی نيز تغيير يافته و ابعاد
مختلف هوش مورد توجه قرار گرفته است 3اما در عين حال برخی از استعدادها که در دوران
1- ironic
 -2مبتنی بر نگاه فوکو مفاهيم تربيتی که به رشد و تربيت انسان در دوران مدرن کمک می کند همچون نخبگی
مفاهيم انضباطی هستند که منجر به سوژهگی انسان به شيوه مدرن شده است.
 -3در دستنامه طرح شهاب ( ) 2314در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان توجه به
پرورش ابعاد مختلف هوشی دانشآموزان از منظر هوش چندگانه گاردنر مورد نظر است.
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کودکی و در زندگی روزمره مدرسه امکان بروز نمیيابد ،همچون مهارتهای ذهنی ،اجتماعی
و خالقيتهای ادبی ،هنری و غيره همچنان از قلمرو زندگی انسانها به عنوان ويژگیهای
سرآمدی و نخبگی حذف میشود ).(Dadsetan, 2007, 187
مبتنی بر آن در اين پژوهش ،مفهوم دانشآموز نخبه به عنوان يک تکنولوژی قدرت در نظام
آموزشی معاصر ايران مورد بررسی قرار گرفته و راههايی که دانشآموز نخبه از طريق آن به عنوان
هدف تربيت و سوژههای زندگی اجتماعی ساخته میشود ،توصيف میگردد و با توجه به اينکه
برساخت چنين سوژههايی دانشآموزان را تشويق به ذهنيت خاصی بر اساس فرمهای مشخصی
از زندگی در مدرسه و جامعه میکنند ،مساله اصلی اين پژوهش تبيين حوادث ،تحوالت و
فرايندهای شکل دهنده به مفهوم دانشآموز نخبه و ساختار شکنی از اين مفهوم در راستای تبيين
امکانهای حاشيه رانده شده در زندگی دانشآموزان در نظام آموزشی ايران معاصر است.

سیر تاریخی تربیت نخبگی در نظام آموزش و پرورش ایران
در تاريخ آموزشوپرورش معاصر ايران دبستان هشدار ،نخستين دبستان تيزهوش در ايران
بود که در منطقهی  1کنونی آموزش و پرورش شهر تهران ،در سال تحصيلی  2341-47در
مقطع تحصيلی ابتدايی با  24دانشآموز دختر و  1دانشآموز پسر ،در چهار کالس و به
صورت مختلط تشکيل شد .در سال  ،2347ادارهی کلّ امور کودکان و دانشآموزان استثنايی در
وزارت آموزشوپرورش تأسيس شد و در سال  ،2348نخستين مدرسهی استعدادهای درخشان
با نام مرکز آموزش کودکان تيزهوش ،تحت نظر اين ادارهی کل ،کار خويش را آغاز کرد .اين
مرکز تا سال  2357با فراز و فرودهای مختلفی به فعّاليّت خود ادامه داد .در برخی سالها
( 2348تا  2350و نيز  2352تا  )2354اين مرکز مقطع آمادگی (پيشدبستانی) را نيز تحت
پوشش قرار داد .ضمن اينکه ،از سال  ،2352مقطع راهنمايی تحصيلی نيز به فعّاليّتهای اين
مرکز افزوده گشت .نکتهی قابل توجّه در فعّاليّت اين مرکز ،وجود خطای گزينشی در انتخاب
دانشآموزان است که موجب تغييرات مداوم تعداد دانشآموزان ،بر اثر انجام گزينش جديد و
نيز انتقال برخی از دانشآموزان به مراکز آموزشی عادی میشد ).(Ejhei, 1996

الف) شکلگیری سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان (تحول گفتمانی اول)
پيش از پيروزی انقالب اسالمی و در سال  ،2355بر اساس اهدافی تعيين شده ،سازمان ملّی
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پرورش استعدادهای درخشان ،جدا از نظام آموزش عمومی کشور تأسيس شد .اين سازمان ،زير
نظر هيئت امنايی متشکّل از ( )2وزير مشاور و دبيرکلّ سازمان زنان ايران )2( ،وزير
آموزشوپرورش )3( ،وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه )4( ،معاون نخستوزير و
رييس سازمان انرژی اتمی ايران )5( ،مدير عامل سازمان راديو و تلويزيون ملّی ايران )1( ،وزير
رفاه اجتماعی )7( ،وزير علوم و آموزش عالی و ( )8-25هشت نفر از متخصّصان امور آموزشی
و فرهنگی به انتخاب شهبانوی سابق فعّاليّت میکرد ) .(Ejhei, 2002, 20جدايی کامل از نظام
آموزش عمومی کشور ،هدايت بر اساس اهداف خاص و نيز اختالط دانشآموزان پسر و دختر،
از ويژگیهای اين سازمان بود.
مرکز آموزشی الوند (واقع در ميدان آرژانتين) ،به عنوان نخستين مرکز آموزشی وابسته به
اين سازمان در سال  2355آغاز به کار کرد .در سال  ،2351دانشآموزان گزينش شدهی مناطق
جنوب و شرق تهران در سرانجام ،در سال  ،2357مرکز بريانک نيز به اين مجموعه افزوده شد.
تعداد دانشآموزان گزينش شده برای تحصيل در اين سه مرکز ،طیّ سه سال  2355تا  2357به
ترتيب  283 ،274و  221نفر دختر و پسر بود.
همزمان با تهران ،طی همين سه سال در شهر کرمان به ترتيب  41 ،32و  23دانشآموز
گزينش شدند .همچنين ،در سال  ،2357در شهر مشهد نيز  12دانشآموز گزينش شدند.
بدين ترتيب ،در آستانهی پيروزی انقالب اسالمی ،تعداد دانشآموزانی که بر اساس اهداف
تعيين شده در سه پايهی اوّل تا سوم راهنمايی مراکز سازمان مشغول تحصيل بودند138 ،
دانشآموز دختر و پسر در پنج مدرسهی مختلط در شهرهای تهران ،کرمان و مشهد بود.
تشکیل مراکز آموزش تیزهوشان ،پس از پیروزی انقالب اسالمی
پس از پيروزی انقالب اسالمی ،در سال  2358سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان
در دفتر کودکان استثنايی وزارت آموزش و پرورش ادغام شد و مراکز کرمان و مشهد نيز منحل
شدند .در سال  ،2312وزير وقت آموزش و پرورش (آقای پرورش) درخواست رفع ادغام
سازمان را مطرح کرد؛ هيات دولت در جلسهی مورّخ  ،2312/4/21مصوّبهی ادغام سازمان در
وزارت آموزشوپرورش را لغو کرد .امّا با وجود مصوّبهی دولت آقای مهندس موسوی ،در اين
سال اقدام عملی در اين خصوص انجام نشد.
در سال  ،2312نخستين گزينش جديد برای دو مرکز آموزشی (دخترانه و پسرانه) تهران در
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مقطع راهنمايی صورت گرفت .مراکز آموزشی عالمهی حلّی و فرزانگان تهران در حالی شکل
گرفتند که ورودیهای سال  2355در شرف فارغالتّحصيلی بودند و ورودیهای سالهای
 2351و  2357نيز در پايهی سوم و دوم دبيرستان تحصيل میکردند .گزينش مشابهی در
سالهای  2314 ،2313و  2315نيز انجام شد و در هر جنس 5 ،کالس  20نفره از دانشآموزان
مناطق بيستگانهی تهران تشکيل شد.2
در سالهای  2313و  ،2314ساير دانشآموزان گزينش شدهی پيش از پيروزی انقالب نيز
فارغالتّحصيل شدند .بدين ترتيب ،پيش از تأسيس سمپاد در سال  ،2311تنها دو مرکز آموزش
تيزهوشان در تهران وجود داشت که کماکان زير نظر دفتر کودکان استثنايی وزارت آموزش و
پرورش فعّاليّت میکردند .در سال  ،2311اين دو مرکز جمعاً  802دانشآموز داشتند و هر
لحظه ،امکان انحالل و ادغام آنها در مدارس عادی وجود داشت.

ب) شکلگیری نظام تربیت نخبگی شهاب در آموزشوپرورش ایران (تحول گفتمانی دوم)
طرح شهاب با شعار بازگشت دانشآموزان از مدارس تيز هوشان به مدارس عادی کار خود
را به اعالن عمومی رساند .اين عنوان و عناوين مشابه که تيتر اخبار آموزشی رسانهها قرار
گرفت حاکی از تحولی عظيم در گفتمان تربيتی نظام نخبگی در ايران داشت .اگر چه
صورت های اين تحول در پی نقدهای وارد بر نظام سمپاد شکل گرفت اما طرح شناسايی و
هدايت استعدادهای برتر "شهاب" به عنوان نخستين سند رسمی ماموريت بنياد ملی نخبگان
در حوزه دانشآموزی در سال  2381به تصويب اعضای هيات امنای بنياد به رياست رييس
جمهور وقت رسيد و آخرين اصالحات آن نيز در تاريخ  2312تصويب شد .بر اساس اين
مصوبه ماموريت طرح کشف و شناسايی ،جذب هدايت و حمايت تحصيلی تربيتی و معنوی
صاحبان استعدادهای برتر از دوره ابتدايی تا پايان دوره آموزش متوسطه و زمينهسازی برای
استمرار حمايتها در مراحل مختلف آموزش عالی مشخص گرديد و اهداف آن عبارتند از:
الف :پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ايجاد سازوکارهای مناسب برای رشد و بالندگی
آنان به عنوان سرمايههای ملی و خدادادی
ب :تقويت و درونی کردن هويت دينی و ملی واجدان استعدادهای برتر در دورههای
2ـ در سال  ، 2315عالوه بر تهران ،گزينش مشابهی در شهرهای رشت ،تبريز ،مشهد و اصفهان نيز انجام شد .ولی
به علّت عدم وجود امکانات کافی و نيز فرصت کافی ،پذيرش تنها در شهر تهران ممکن شد.
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تحصيلی مختلف آموزش عمومی به منظور احساس مسؤوليت برای ايفای نقش سازنده در
اعتالی کشور و ج :حمايت تربيتی و معنوی از دانشآموزان دارای استعداد برتر به منظور
بهرهمندی از توانمندیها و قابليتهای آنها در تعالی و پيشرفت کشور .اولين مرحله اين طرح
در سال تحصيلی 2312-2312به صورت آزمايشی در هفت استان و برای بخش کوچکی از
دانشآموزان در تمامی پايههای انجام شد اما يک سال پس ازآن يعنی در سال تحصيلی 13
اجرای اين طرح بار ديگر دچار وقفه شد .به گفته محمد نستوه مسئول کميته علمی -فنی طرح،
دليل ايجاد وقفه ،گسترهی وسيعی بود که برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود و با تغيير دولت،
اجرای طرح دچار وقفه شد .در سال  ،2313تصميم بر آن شد که اجرای طرح بر پايهی چهارم
در تمامی مدارس يک منطقه از هر استان متمرکز شود و در سال  2314بر همين اساس فرآيند
آموزش معلمان و اجرای طرح دنبال شد ).(Taghipourkaran, 2006, 44

روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از رويکرد تبارشناسی ،در پی نگريستن به نخبهپروری در آموزش
و پرورش و گفتمانهای جديد تربيتی است ،زيرا تبارشناسی با نوع نگاه بديلی که به مفاهيم
تربيتی مدرن در نهادهای مختلف من جمله نهادهای تربيتی دارد نشان میدهد که چگونه
مفاهيم تربيتی همچون نخبگی در طول تاريخ دگرگون شده است و در هر دوره منجر به سوژه
شدگی انسان شده است.
بر اين اساس و با توجه به مفروضههای تبارشناسی در اين مطالعه ابتدا از منظری ديرينه
شناسانه به بررسی تاريخ تعليم و تربيت و رژيمهای حقيقت و عمل شکل دهنده به مفهوم
دانش آموز نخبه و جايگاه ظهور آن در تاريخ پرداخته خواهد شد و سپس با بررسی
صورتبندیهای گفتمانی شکلدهنده به اين مفهوم همچون استعداد ،هوش و غيره و با در نظر
گرفتن فرض مخالف به تدوين نقاط گسست مفهوم نخبگی در تحول تاريخ میپردازد و با در
نظر داشتن آن در تاريخ تربيتی و هم چنين حوادث و عوامل تصادفی شکل دهنده به آن ،به
تحليل نخبگی در تاريخ تعليم و تربيت خواهد پرداخت.

نقد تبار شناسانه مفهوم دانشآموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران
در تحليل تبار دانشآموز نخبه مهمترين عامل شکست ساختار هوش در دانش و ورود
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مفاهيم اجتماعی به تربيت نخبگی است به طوری که به راحتی میتوان تنوع در عرصههای
اجتماعی و شمول ابعاد مختلف تيز هوشی را در صورت بندی اخير از آن يعنی طرح شهاب
مشاهده نمود .اما آنچه از نظر تبارشناسی دارای اهميت است تحليل تبار بر حسب عوامل
غيرگفتمانی است که در واقع بيانگر آن است که اين تحول نه تنها حاصل پيشرفت علم و دانش
در حوزههای معرفت بشری همچون روانشناسی و علوم اجتماعی نيست بلکه بيانگر ان است که
چنين تحولی حاصل حوادث تاريخی و وقايع خردی است که در ميانه اين تحول رخ داده است.

تحلیل تبار بر حسب عوامل غیرگفتمانی شکل دهنده به گفتمانها
در کنار عوامل مذکور تحليل حوادث و رخ دادههای ميانه شکلگيری صورتبندی جديد
گفتمانی در نگاه تبارشناسانه میتواند بسترهای آن را معين کند .به تعبير دقيقتر هنگامی
تبارشناس امور را از دور دست مینگرد ،در میيابد که مسائلی که بطور سنتی عميقترين و
ابهام آميزترين مسائل پنداشته میشوند ،در حقيقت سطحیترين مسائلاند .بیشک منظور اين
نيست که چنين مسائلی پيش پا افتاده يا بیاهميت هستند ،بلکه مقصود اين است که معنای
آنها را بايد در کردارهای سطحی يافت نه در اعماق نهفته و رمزآميز ،از اين رو تبارشناس به
تحليل تصادف روی میآورد ).(Dreyfus & Rabinow, 1982, 206
زيرا از اين منظر و بر اساس نگاه تبارشناسی به وقوع رويدادهای تاريخی پديده ،به صورت
برنامهريزی شده و بر مبنای محاسبه عقالنی ،آن گونه که مورخان مدرن میخواهند شکل
نمیگيرد ،بلکه بسياری از نيروها و عوامل اثربخش بر آن ،محاسبه نشدنی و اتفاقی هستند ،اين
نيروها و عوامل ،تصادفیاند ،بدين معنا که خارج از منطق حاکم بر پديده رخ میدهند .به
عبارتی تأثير اين نيروهای تصادفی وقوع اين رخدادهای اتفاقی ،بر مبنای گزارهها و احکام
گفتمانی موجود ،قابل محاسبه نيستند .با توجه به وقايع و حوادث شکلدهنده به صورتبندی
جديد گفتمانی نخبگی میتوان وقوع وقايع ذيل را از جمله حوادث شکل دهنده به آن دانست:

فرار مغزها
ايران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد ،حدود  %25از کل ايرانيان
تحصيل کرده هم اکنون در کشورهای توسعه يافته زندگی میکنند .طبق آمار صندوق بينالمللی
پول ،ساالنه بين  250تا  280هزار نفر از ايرانيان تحصيل کرده برای خروج از ايران اقدام
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میکنند و ايران از نظر فرار مغزها در بين  12کشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان مقام
اول را از آن خود کرده است .خروج ساالنه  250تا  280هزار ايرانی با تحصيالت عالی از اين
کشور معادل خروج  250ميليارد دالر سرمايه ساليانه از اين کشور است .در سال  2388وزارت
علوم ايران اعالم کرد از ابتدای انقالب  ،2357از ميان  22هزار دانشجويی که با هزينه دولت
به کشورهای مختلف رفتند  400نفر بازنگشتهاند و همچنين  10هزار دانشجوی ايرانی خارج
از ايران تحصيل میکنند .طبق آمارهای رسمی نسبت خروج فارغالتحصيالن از ايران به تعداد
کل اين افراد 25 ،درصد است .در سال  2001ميالدی %5٫2 ،از توليد ناخالص داخلی صرف
نيازهای آموزشی کشور شد که در مقايسه با ديگر کشورهای جهان در جايگاه رتبه  17قرار
داشت بنياد ملی نخبگان ايران اعالم کرد که  308نفر از دارندگان مدال المپياد و  350نفر از
برترينهای آزمون سراسری از سال  82تا  81به خارج مهاجرت کردهاند .طبق آمار منتشره از
سازمانها و نهادهای دولتی مثل هفتهنامه سازمان مديريت و برنامهريزی 10 ،نفر از  225دانشآموزی
که در سالهای گذشته در المپيادهای جهانی رتبه کسب کردهاند ،هم اکنون در دانشگاههای آمريکا
تحصيل میکنند .بسياری از آنان هرگز به ايران جهت زندگی دائم باز نمیگردند.

طبق آمار صندوق بينالمللی پول هماکنون بيش از  250هزار مهندس و پزشک ايرانی و
بيش از  270هزار ايرانی با تحصيالت عاليه در آمريکا زندگی میکنند و طبق آمار رسمی اداره
گذرنامه ،در سال  87روزانه  25کارشناس ارشد 2/3 ،دکترا و ساالنه  5475نفر ليسانس از
کشور مهاجرت کردند گزارش صندوق بينالمللی پول در ادامه افزوده است که بيش از %25
سرمايههای انسانی ايران به آمريکا و  %25به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری
اقتصادی اروپا مهاجرت میکنند.
دستکم حدود چهار ميليون ايرانی در خارج از ايران زندگی میکنند .در اين ميان ،ايرانيان
خارج از کشور در آمريکا از نظر درآمدی در بين مهاجرين از برترين گروهها هستند ،که 30
درصد از اين افراد در زمينه مديريت و  20درصد در زمينه تکنيکها و امور دانشگاهی مشغول
به کار هستند .همينطور از مجموع صدهزار ايرانی در آلمان در سالهای گذشته  2000جلد
کتاب منتشر شده ،در حالی که از بين  2ميليون ترک مهاجر آلمان تنها  200جلد کتاب منتشر
شده است .در همين راستا به عنوان مثال در سال  ،2388دانشگاه صنعتی شريف طی اطالعيهای
از تمامی دانشجويان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که جهت ادامه تحصيل ،از 20
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دانشگاه برتر دنيا پذيرش همراه با بورس گرفتهاند ،دعوت بعمل آورد که بدون آزمون ورودی
و در چارچوب آئيننامه استعداد درخشان ادامه تحصيل دهند ).(Mohammadi, 2009

بحران نظام اقتصادی در ایران
از سال  85برنامه اتمی ايران و به دنبال ارجاع پرونده از آژانس بينالمللی انرژی اتمی به
شورای امنيت ،با تحريمهای مختلفی مواجه شد .تحريمهای ايران را از نظر تحريمکنندگان
میتوان به  4دسته کلی تقسيمبندی کرد :تحريمهای چندجانبه همچون تحريمهای شورای
امنيت سازمان ملل ،تحريمهای اتحاديه اروپا ،تحريمهای تکجانبه از سوی کشورهای مختلف
مانند اياالت متحده و تحريمهای کنگره آمريکا

)(Haidar, 2015

جمله تأثيرگذارترين اين تحريمها میتوان به تحريم صادرات نفت ايران و بانک مرکزی
ايران اشاره کرد با توجه به اقتصاد تکمحصولی ايران نامبرد ،در آبان  2312رامين مهمانپرست
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران از تحريمهای دارويی وضع شده جديد عليه ايران صحبت
کرد .مقامهای دولت آمريکا تحريمهای اعمال شده عليه ايران را سختترين و فلج کنندهترين
تحريمها در طول تاريخ تمدن انسان ناميدهاند.
اين تحوالت لزوم هدايت نخبگان به رشتههايی با تخصصهای خاص و به ويژه علوم
انسانی در راستای هدايت جامعه را فراهم نمود .زيرا در سيستم تربيت نخبگان اوليه انتخابها
و هدايتها به گونهای بود که تمرکز بر رشتههای خاص با محوريت رياضيات و علوم فنی
مهندسی شکل میگرفت اين در حالی بود که جامعه در جهت توسعه پايدار نيازمند رشد
رشتهها و تخصصهای متنوع در جامعه است.

نمای نامتناسب در پراکندگی جمعیتی آموزشهای خاص تیزهوشان
در دفترچهی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال تحصيلی  2312-13در
برخی استانها (مانند آذربايجان شرقی ،اصفهان ،چهارمحال و بختياری و گيالن) ،نام تمامی
مناطق آموزشی استان در ميان مناطق آموزشی تحت پوشش مدارس استعدادهای درخشان استان
قيد شده است؛ در حالی که فاصلهی برخی از اين مناطق آموزشی تا نزديکترين مدرسهی
استعدادهای درخشان به بيش از  200کيلومتر میرسد.
اين پراکندگی جمعيت نامتناسب در استانها به عنوان يکی از عوامل نامطلوب در شناسايی
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استعدادها طی آمارها خودنمايی کرد .گزارشهای آماری در سالهای  2313-14نشان داد که
عمالً هيچ دانشآموزی از مناطق فوق ،در پايهی هفتم و هشتم مدارس استعدادهای درخشان
شهرستانهای ثبت شده تحصيل نمیکنند.

کاهش جمعیت دانشآموزی
در دهههای اخير تغييرات جمعيتی در ايران گسترده و شديد بوده است و تمام بخشهای جامعه
از جمله نهاد آموزش و پرورش را متأثر ساخته است .رشد جمعيت در دهه  2310و به طور خاص
نيمه اول آن رشدی بسيار باال و منحصر به فرد بوده .در اين سالها تعداد مواليد نورسيده فراتر از 2
ميليون نفر هم میرسيد .برخی اين روند شتابان افزايش جمعيت در اين سالها را سريعترين رشد
طبيعی تاريخ بشر خواندهاند .اين رشد سريع ،پيامد افزايش نسبی باروری و کاهش قابل توجه مرگ
و مير نوزادان و کودکان بود .روند مذکور دوام زيادی نياورد و کمتر از يک دهه بعد مطابق با اواخر
دهه  2310يکی از مهمترين وقايع اجتماعی کشور يعنی کاهش شديد باروری و باز هم به طرز
منحصر به فردی در سطح جهان اتفاق افتاد و دگرگونی قابل مالحظهای در وضعيت جمعيتی کشور
پديد آورد .اين کاهش سطح باروری تاکنون هم چنان ادامه پيدا کرده است و ابعاد مختلف تأثيرات
خود را بر بخشهای مختلف جامعه از جمله آموزش و پرورش تحميل ساخته است.
کاهش جمعيت دانشآموزی کشور در دهه  2380بسيار قابل مالحظه بود به گونهای که بر
مبنای آمارهای رسمی آموزش و پرورش (آمارنامههای آموزش و پرورش) ،تعداد دانشآموزان در
نيمه دهه  80به حدود  2445ميليون نفر تقليل يافت .کاهش بيشتر نيز اتفاق افتاد و رقم مذکور در
اواخر دهه  80حتی به کمتر از  2245ميليون نفر هم رسيد ) .(Hajibabaei, 2010در واقع ،طی
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يک دهه ،کاهش يک سوم جمعيت دانشآموزی کشور را شاهد بوديم که اين امر فرصت مناسبی
را جهت سرمايهگذاری در جنبههای ديگر آموزش و پرورش به ويژه جنبههای کيفی در تربيت
نخبگان و رساندن پوشش تحصيلی مقاطع مختلف به يک حد قابل قبول در اختيار گذاشت .از
طرفی ديگر کاهش جمعيت در بخش استعداد درخشان و کاهش قبولی در ورودیهای اين
مدارس و از طرفی ديگر تقاضای اجتماعی از سوی والدين باعث تغيير وضعيت آموزشها در
بخش نخبگان از مدارس متمرکز به شيوههای کيفی و تعطيلی مراکز خاص برای اين منظور شد.

نتیجهگیری
آنچه در تحليل تبار تربيت نخبگی به چشم میخورد آن است که شيوههای جديد تفکر
درباره کودکان در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به همراه عقالنيت سياسی جديد
ليبرال حکومت شرايط را برای شيوه جديدی در تفکر درباره نخبگی فراهم کرد .اين به آن
دليل بود که اين شيوه از حکومت ،مستلزم تربيت افراد مسئول و معقولی بود که بتوانند شرايط
و محيط خود را کنترل کنند و در اين ميان دانش تربيتی به دنبال ايجاد اصولی برای رسيدن به
اين هدف شد .سيستمهای طبقهبندی ،به گونهای شکل گرفتند که رشد کودک را به سوی
شهروندان متناسب با نيازهای اقتصادی و اجتماعی تسهيل کنند .بنابراين همان طور که پاپکويتز
( )2003توضيح میدهند ،اگر چه پيشرفت اجتماع به تغييرات درون افراد نسبت داده شد نه
تغييرات نهادهای اجتماعی اما نگاه تبارشناسانه حاکی از نگاهی متفاوت به اين فرايند دگرگون
است و گسست ميان صورت بندیهای گفتمانی را با توجه به وقايع و حوادث شکل دهنده
مورد تحليل قرار میدهد .بنابراين اگر چه در بررسی سير تحول و عوامل ايجاد تغيير در مفهوم
دانشآموز نخبه آنچه در نگاه اول به چشم میخورد اليههای کالن رويين است که به نقاط
گسست ميان دو صورتبندی شکل داده است در اين ميان مهمترين اين عوامل شکست ساختار
هوش در دانش و ورود مفاهيم اجتماعی به تربيت نخبگی است به طوری که به راحتی میتوان
تنوع در عرصه های اجتماعی و شمول ابعاد مختلف تيز هوشی را در صورت بندی اخير از آن
يعنی طرح شهاب مشاهده نمود .اما آنچه از نظر تبار شناسی دارای اهميت است تحليل تبار بر
حسب عوامل غير گفتمانی است که در واقع بيانگر آن است که اين تحول نه تنها حاصل
پيشرفت علم و دانش در حوزه های معرفت بشری همچون روان شناسی و علوم اجتماعی
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نيست ،بلکه بيانگر آن است که چنين تحولی حاصل حوادث تاريخی و وقايع خردی است که
در ميانه اين تحول رخ داده است .از جمله مهمترين اين عوامل بر حسب مطالعه رويدادها و
حوادث میتوان به بحران نظام اقتصادی در ايران اشاره کرد .اين بحران که حاصل تحريمهای
سالهای ميانه دو صورتبندی درباره نخبگی است نياز به توجه به نخبگان در بخشهای
مختلف اقتصادی و تعدد تخصصها را فراهم نمود .حادثه و يا اتفاق ديگر در اين ميانه را
میتوان فرار مغزها ناميد .اين عامل از آنرو میتواند به تحول ديدگاه درباره نخبگی بيانجامد که
به عنوان يک بحران در تربيت وجوه اجتماعی و فرهنگ بومی در نخبگان مورد توجه قرار
گرفت .زيرا همانگونه که در صورت بندی دوم يعنی طرح شهاب به چشم میخورد توجه به
عرق ملی و پرورش بومی و اجتماعی در آن اهميت میيابد؛ آنچه در طرح شهاب به صورت
موضوع محوری مورد توجه قرار میگيرد .نمای نامتناسب در پراکندگی جمعيتی آموزشهای
خاص تيز هوشان نيز از جمله عوامل ديگری است که باعث تحول صورتبندی نخبگی در
جهت شمول بيشتر افراد نخبه است .زيرا اگر چه امکانات تربيتی در کالن شهرها متمرکز شده
است اما بخش عمدهای از استعدادهای انسانی در ايران در روستاها و مراکز محروم متمرکز
بوده و از امکانات اختصاص يافته بدان محروم بودهاند .پس از تحليل حوادث آنچه به عنوان
تبار تربيت نخبگی مورد توجه قرار میگيرد تغيير مفاهيم اقتصادی است .به طوری که میتوان
گفت ورود مفاهيم اقتصاد نئوليبرال و مفاهيمی چون رقابت ،تنوع و آزادی در عرصههای بازار
و اقتصاد منجر به ساختار شکنی از مفاهيم هوش ،استعداد و غيره شده است .در واقع
شيوه های جديد حکومت بر مبنای اقتصاد نئوليبرال نه تنها عرصههای تربيت نخبگانی بلکه
ساير حيطههای آموزشی را نيز به سمت عدم تمرکز و کاهش نقش دولتها پيش میبرد .به
زعم مارشال ( )2004اين عدم تمرکز در وجهه متفاوت به کنترل دقيق رفتارها و ثبت دقيق
افکار و حرکات منتهی میشود .به طوری که همانگونه که به چشم میخورد در صورتبندی
کنونی از نخبگی در ايران معلمان به عنوان ناظران همراه در حال ثبت رفتارها و کنترل امور
دانشآموزان بوده و اين گونه انضباطی سخت بر زندگی آنها حاکم میکنند.
اين گونه آموزش و پرورش به واسطه به کارگيری هنجارهای ايجاد شده در روانشناسی،
ايدهای پيچيده از انسان نخبه را ايجاد کرد و از طريق دانش تربيتی ،فن آوریهايی را برای
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ساخت آن ايجاد کرد .هدف از به کارگيری اين ايدههای آموزشی و دانش منطقی علمی،
سازماندهی آزادی و پيشرفت از طريق ساخت کودکی بود که بتوانند به شکل کارآمدی از
طريق تربيت و کنترل استعدادها ،در تغيير درونی خود نقش داشته باشد .در نتيجه از طريق
گفتمانهای روانشناسی و آموزش و پرورش ،کودک به عنوان يک فرد خود مختار و دارای
استعدادهای انحصاری و قابل تربيت ،به عنوان موجودی ساخته شد که قادر به ايفای نقشی
کارآمد در جامعه و حصول پيشرفت در آن گردد.
در اين ميان صورتبندی اخير اين امکان را فراهم میکند که دولت در کنار کارشناسان،
مجموعهای کلی از فن آوریها را برای اجتماعی شدن شهروندی فردی و زندگی اقتصادی
افراد نخبه ايجاد کند .فرد در شبکهای وسيع از امنيت اجتماعی برای کاهش خطرهای اقتصادی،
بيماریها ،آسيبها و غيره مديريت شود .علوم تخصصی ،فعاليتهای روزمرهی افراد را به
صورت جزئيات لحظه به لحظه تجزيه کنند و بر اين اساس ،هنجارها و انحرافهای موسوم به
هزينههای اجتماعی را تعيين نمايند.
اما دانشآموزی که به عنوان دانشآموز بیاستعداد و غيرنخبه در نظر گرفته میشود آيا فاقد
هرگونه و تنوعی از استعدادها است .چنين برچسبهايی که میتواند زندگی کودکان را
دگرگون کند آيا در سنين دبستان قابل شناسايی و تربيت است .آيا برخی جنبههای توانايی و
استعداد که در سنين بزرگسالی بروز میکند به دليل اين برچسبهای زود هنگام به حاشيه رانده
نخواهد شد .آيا پيوندی ميان استعداديابی و عالقههايی که در فرد به داليل نيازهای خاص و
شرايط زندگی در آينده ايجاد می شود وجود دارد و در نهايت آنکه آيا حذف کودکان به عنوان
کم استعداد و بی استعداد و يا ضعيف مانع از بروز توانايیها و پيگيری عاليق آينده نمیشود.
و در نهايت آنکه در هر دو طرح شهاب و سمپاد عوامل زمينهای و روابط قدرت در شکلدهی
به مفاهيم سهيم هستند .حال لزوم اين مساله مورد توجه قرار میگيرد که آيا جداسازی کودکان با
مرزهای استعداد و هوش امری اجتناب ناپذير است؟ و از طرفی ديگر آيا طرح شهاب هم اگر چه
در رستههای متنوعتر و وسيعتر اما ملزم به گروه بندی دانشآموزان نيست و آيا آنگونه که در
تبارشناسی فوکو به عنوان ويژگی قدرت مورد نظر میگيرد اين شناسايی و استعداديابی مستلزم
اعمال کنترل بيشتر و نظارت همه بينتر بر زندگی کودکان نيست.
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