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دکتر حسین رفیع
سید محمدجواد قربی

**

چکیده

جوامع بشری از نیروهای اجتماعی مختلفی سازمان می یابند که هرر کرداد رایای
خصال ومولفه های مربوط به خویش هستند که بریسی هریر

از ننارا ریجرای

خور شان حائز اهمیت اسرت ییری از ایری نیروهرای اجتمراعی مروسر ری سر
جامعه ،الیت ها می باشند باوجور بحث هرای متنروو و هاهراح یحلیلری ،یصرویر
کلیشه ای ریبایه ی یاب ه نخبه و غیرنخبه به قوت خور باقی است و ایری نشران
رهنده ی نیاز به بریسی های بیشتر ریحوزه مسائل نخبه و نخبگی است نظریره
ها ریهذی زمان ،یغییر ویحوالت بسیایی می یابند ونظریه ی الیتیسم هرم از ایری
قاعده مستثنی نیست ویغییرایی یا پذیرفته است اما ننچه ری ایری ماالره متر رد
بریسی نن هستیم ،نخبه هرایی(الیتیسم) کالسی

مری باشرد کره مارد نن ایتالیرا

می باشد و ری نیاء ونظرات اشخا ی چون ویلفررو پایه یرو ،هائاینرا موسریا و
یوبرت میخلز مشاهده می شور ایی مااله با هدف یوسعه ای از طریق م العرات
* استاریای و عضو هیأت علمی رانشیده حاوق و علود سیاسی رانشگاه مازندیان ،ایران
** رانش نموخته علود سیاسی رانشگاه مازندیان
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مویری ری در بریسی مفاود الیت و نیاء ییی از مامتریی نظریره پرررازان ایری
جرهه ،یعنی "ویلفررو پایه یو" می باشد

واژگان کلیدی :الیتیسم ،ویلفردو پاره تو ،نخبه گرایی کالسیک ،قانون آهنـین
الیگارشی ،گردش نخبگان.
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مقدمه
جایگاه نیروهای اجتماعی ،ری م العات اجتماعی به اندازهای است که برخری چرون
نلموند ،وظیفه جامعه شناسی سیاسی یا کشف ،یو یف ،طباه بنردی ،یحلیرل سراختای،
یحلیل پویایی و ناش ایی نیروها می رانند که یاب ه ی میان نیروهای اجتماعی وزنردهی
سیاسی ،یاب ه ای پیچیده است و ماوالیی مانند قدیت ،نفوذ ،یأسیر ،ناش ،نمریت ،شرأن
و منزلت یا ریبرمی هیرر ایی یاب ه معموالح به عنوان فرایند سیاسی قابل بریسری اسرت
()Tawney, 1931, 222
ییی از ایی نیروهای اجتماعی ریفرایند سیاسی ،الیت ها هستند از ایری یو بریسری
نناا به عنوان نیروهای اجتماعی موسر اهمیت رایر اما الیتیسم ری بریسی های جایی چه
ناش و جایگاهی رایر؟ ایی باوی که شخصیت های بزیگ ونیرومند یاییخ یا می سرازند
و سرچشمه رهرهونی های سیاسی و اجتماعی هستند باوییازه ای نیست ولی برا اینیره
ایی اعتاار ریهذشته هسترره یر وییشه راییر از زمان کنونی بور ،کمتر به ویت اندیشه
علمی ومنظم یبییی شده است
چنان که «سی یایت میلز» ( )6591استدالل می کند ،مسأله وجور نخبگان یا بره یوجره
به جوامع نعتی مدین ،به سختی می یوان مرویر بحرث ومشراجره قررایرار ننچره ینراق
نمیزیر به نظرمی یسد ،معنای سیاسی ایی مالحضه ورالیل ایی یفاوت ها است برا سراره یرر
کررن برخی مسائل ،می یوان هفت که از نظریراییخی ،ری بحرث یوزیرع قردیت ،سره مردل
ا لی مویر استفاره قرای هرفته است :نظریه پررازان نخبه هررا کره یاسریم ا رلی سیاسری یا
میان احبان قدیت سیاسی وبایه می بینند ،مایکسیست ها که یاسیمات سیاسی و اجتمراعی
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یا به عنوان بازیاب یاسیمات اقتصاری رانسته و طباات یا به عنروان عوامرل سیاسری ا رلی
یلای می کنند وکثرت هرایان که یاسیمات میان نخبگان ویوره ها یا یناا ،بره عنروان ییری از
مجموعه خ وط نامتااین یاسیم ری ریون جامعه نگاه می کنند ،ایی بحث یا به شیلی ریگرر
می یوان چایچوب بندی کرر؛ نیا ری جوامع نعتی مردین ،ینارا یر

هرروه حراکم وجرور

رایر؟ اهر وجور رایر ویژهی های نن چیست؟ (ینسی)675-641 ،6735 ،
ییی از پاسخ رهندهان به ایی سوال ها ،نخبه هرایی (الیتیسم) اسرت ا رل اساسری
رکتریی نخبه هرایی ایی است که یاییخ سیاست ،یاییخ سل ه الیت است بنابرایی نظریه
نخبه هرایی ری یضار با مفروضات اساسری لیبرالیسرم غربری ریبرایه موضروعایی نظیرر
سیاست ،سازمان حیومت ویوابط مناسب میان رولت و جامعه قرایرایر ،زیرا طبق هفته
ی هائتانوموسیا ،همیشه طباه ی اول و بریر بر طباه ی رود کره اکثریرت اسرت بریرری
رایر ()Mosca, 1939, 50
بنابرایی ماهیت هرجامعه (چه جامعه مبتنی بر اجماو باشد یا اقتردای ،پویرا باشرد یرا
ایستا ،ل جو باشد یا یویالیتر ،مشروو باشد یا غیرمشروو) یوسط ماهیرت نخبگران نن
یعییی می شور عالوه بر ایی ،اهداف هر جامعه یوسط نخبگان نن یعییی ورسرت کرایی
می شور (مایش واستوکر)711 ،6734 ،
ایی مباحث م رح شده ،یا حدوری جایگاه وموقعیت نظریات نخبه هرایانه یا ری عر ره
سیاست نشان می رهد و به عنوان ییی از یئوییاای معروف وم ررح ری یئوییارای سیاسری
ومحیط نکارمی

نیازمند بریسی وکنیاش ری باب نظرات الیتیسم هستیم

 -1برخی مالحضات مفهومی در باب الیت:
یاییخ اندیشه پیرامون جایگاه ،عملیرر و وظایف نخبگان ری جامعه به قدمت یراییخ
فلسفه سیاسی است ایی یفیر که جوامع بشری از نیروها وطبارات اجتمراعی هونراهون
یشییل شده و حیومت می بایست ریاختیای هروه های اجتماعی بریر قرای هیرر ،حتری
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ری اندیشه های فالسفه ی باستان وقرون وس ی م رح شده است بنابرایی می بینیم کره
مفاود نخبه به معنی نمایندهان خالق بریوی زمیی یا هروه بریر اجتماعی ویرا حیومرت
فضال و یا طباه ی حاکم ری نوشته های بسیایی از فیلسوفان ریرده مری شرور (عظیمری
رولت نباری)95 ،6733 ،
برای نمونه ایی اعتاارات ری نوشته های افالطرون ،سری سریمون ،مرایک

و خیلری

ریگر از اندیشمندان سیاسی ریده مری شرور (ازغنردی )67 ،6739 ،امرا قردیمی یرریی
کتاب ریبایه ی موضوو نخبه به عنوان ی

هروه ویرژه اجتمراعی" ،جماروی" افالطرون

است
همه ی وقایعی که ری ظرف ره سال نخرزندهی افالطون یوی رار ،امید پایردای او یا
به پرویرن و یافتی کشویرایان فیلسروف نشران مری رهرد نتیجره اعتارارش ،ضررویت
حیومت خواص یا برجستگان ( )Elitismبور وحیومتی یا که ری رسرت یروره مرررد
باشد زیان نوی می رانست رلیل ساره ی او ایی بور که یاهنمایی وا الح چندیی نسانتر
از یاهنمایی وا الح یوره مررد است و چون حیومت ری رسرت یر

یری باشرد ،کرای

نسان یر است زیرا برای یستگای کررن کشویهمیی اندازه کافی است که نن یر

یری یا

فلسفه نموخت وبه یاه یاست نویر (عنایت)79 ،6731 ،
مفاود الیت که به یغم ابااد و راشرتی معرانی مختلرف ،ری م العرات سیاسری یواج
یافته است مفاود نخبگان یرا سررنمدان ،یرجمره واهه« »Eliteاسرت ( Laswell and
 )Kaplan, 1950, 202خور واهه الیت از کلمه الیینی الیگرره ( )eligereبره معنرای
برهزیده هرفته شده است
برای اینیه مفاود ایی واهه باتر یوشی شور ،بایستی به طروی خال ره بره سراباه ی
یاییخی نن مراجعه نمور؛
ری زبان عاد قدیم ،الیت به هروه اندک که جایگاه ویژه ای از نظرنراب و سنی ،ماراد
یوحانی ویفاه اجتماعی کسب کرره بور ،معنا مری شرد وری همریی یاب ره نیرز ماصرور
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از"ایزش نخبگی" ،یماد امتیازایی بور کره طباره ی یهبرری و حراکم قبرل وری شرروو
جامعه ی بویهوازی از نن باره مند بورند همچنان که از نظر سلسله مرایرب ری جامعره
از باالیریی موقعیت ها برخویرای بوره ویهبری سیاسی نیز ری اختیای همریی طباره قررای
می هرفت ولی ری ایی بیی مفاود ایی واهه متحول شده و اندیشمندان سیاسی ،الیرت یا
به ویت بی طرفانه مویر ایزیابی قرای می رهند
امروزه مرکز سال بحث ریبایه الیت ،ساختای ،وظیفه وعملیرر نخبگان سیاسی است
قدیت نناا ری ی

نظاد اجتماعی رموکرایی

مبتنی بر قانون اساسی به عنروان اشرتااقی

از حاکمیت و استاالل ملی یوجیه ویعریف می شور امروزه نخبگان سیاسری بره عنروان
هروه های موظفی که انتخاب شده وبدیی ویت به طوی قانونی مشروعیت پذیرفتره و
به ایی امر برهزیده می شوند ،یعریف و یفسیر می شوند البته باید یوجه راشرت کره ری
یعریف نخبگان هموایه برایی ا ل یأکید می شور که یناا وسرایل اجبرای جارت حفر
هروه نخبه کرافی نخواهرد برور ،بلیره ابزایهرای معنروی نیزبررای اسرتحیاد نن الزد و
ضروییست و ری ایی مویر نظریه پررازان نویی علرم سیاسرت نیرز متحردالاول هسرتند
( الحی)96-99 ،6731 ،
ماکیاولی ری ی

مفاود کلی یماد فرایندهای اجتماعی یا به واقعیت اساسی یفراوت

میان نخبگان وغیر نخبگان یبط می رار و از ایی یو همه نظریه پرررازان عمرده الیتیسرم
مانند پایه یو ،موسیا ،میخلز و سویول یحت یرأسیر اندیشره هرای او بروره انرد ماکیاولی
ریواقع مفاود "الیت" یا به مفاود هروه حاکمه ای یلای مری کررر کره ایاره ومررانگری
الزد یا برای پاسدایی از مبانی قدیت خور نشیای می سرازر ریواقرع مفارود الیرت ری
کشویهای مختلف وسنت های سیاسی مختلف به معرانی هونراهون بره کاییفتره اسرت
چنان که هئویگ لوکاچ می هفت:
موضوو الیت ها به ویژه ها ری مفاود رود نن که بای اخالقی وایزشری رایر بیشرترری
کشویهایی مانند ایتالیا ونلمان مویر یوجه بوره است که سنت رموکرایی

ضعیفی راشته
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اند ری ایی هونه کشویها مفاود الیت برورن موجرب یحریر

احساسرات مری شرده و

نظادهای فاشیستی نیزاز چنیی مفاومی باره مری بررنرد بررعی
فرانسه وانگلستان که رایای یجربه ی رموکرایی
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ری کشرویهایی ماننرد

زوریسی بورند ،مفاود الیت بیشتر بره

معنایی فاقد وجوه ایزشی واخالقی به کاییفتره اسرت مرثالح هایولدالسرول نویسرنده ی
انگلیسی هفته است :احبان نفوذ کسانی هستند که ازانچه مری یروان بره رسرت نویر،
قسمت عمده یا به رست نویره اند ننان که بخش عمده یا به رسرت مری نوینرد الیرت
هستند ،بایه یوره مررد یا یشییل می رهند(بشیریه)13 ،6731 ،
یفاوت میان الیت وطباه ی اجتماعی نیز مجرارالیی برانگیختره اسرت برخری بررنن
هستند که پایگاه اجتماعی الیت معموالح وسیع یر از پایگاه اجتمراعی طباره ی اجتمراعی
مانند اشرافیت مویوسی است و ری م العه ی الیت ها ،هموایه باید بره یحررک اجتمراعی
یوجه راشت به ایی معنرا ،الیرت برا طباره ی اجتمراعی یفراوت اساسری رایر بره نظرر
بیشترنویسندهان معا ر مفاود الیت یا باید رفاح ری مویر هروه حاکمه جامعه ی نو بره
کای برر به ایی معنا که حیومت طباه که مبتنی بر مالییت وسایل یولید بوره است جای
خور یا به حیومت الیتی راره اسرت کره قردییش ناشری از یوانرایی هرا ورسرتاویرهای
شخصی است نه ناشی از مالییت ری ایی مفاود ،حیومت الیرت متررارف برا حیومرت
شایستگان ( )Meritocracyاست و هرجامعه ای که ری نن امیران پیشررفت شخصری
وجور راشته باشد رایای خصلتی الیتیستی است (بشیریه ،همان)13 ،
پ

می یوان ارعا راشت که لغت نخبگان به معنای بزیهان ،احبان فیر ،شخصیت

و یوانایی های وسیع فیری وسازماندهی می باشد نخبگان یاسیم به رو هروه کلی مری
شرروند :نخبگرران فیررری ونخبگرران ابررزایی نخبگرران ابررزایی رراحب قرردیت سیاسرری
واقتصاری هستند ونخبگان فیری افراری هستند کره اندیشره ،فیرر ،یوش هرای باینره،
یئویی ،نینده نگری ورویاندیشی یولید می کنند ویوش های عاالیی یحارق اهرداف یا
مشخص می کنند
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با وقوو اناالب های ضد اشرافیت ری اواخر قرن هجدهم وسراسرر قررن نروزره کره
سیمای سیاسی ایوپا و سپ

جاان یا رهرهون ساخت ،مسئله ی نخبگان حراکم ،منشرأ

اعتبای نناا و یاه های جایگزینی شان ،وییی امروزی به خرور هرفرت علیررغم هذشرت
حدور رو قرن از یأسی

اولیی حیومت رموکرایی

مدین ،مفاهیم وماوالت مامی کره ری

اناا به موضوو نخبگان وجامعه می پرررازر یغییرچنردانی نیررره انرد و همچنران مباحرث
مناقشه برانگیز جامعه ی علمی وسیاسی یوز می باشد چرا که به جرأت مری یروان هفرت
هیچ نظاد سیاسی وجور ندایر که ری ان منابع سیاسی به طوی برابر یوزیرع شرده باشرد بره
طوی کلی هروه نخبه همیشه از قابلیت هرای خا ری ری یاهبررر جامعره برخرویرای بروره
وبستر جامعه نیز متمایل به ظاوی وعملیرر ننان ری جامعه می باشد (عظیمی رولت نباری،
 )71 ،6733با ایی مبحث ما به سوی هونه های متفاوت الیت ها یهنمون می شویم

 -2تیپولوژی الیت ها(نخبگان):
اهمیت عامل شایستگی ری به قدیت یسیدن هروه حاکمره ری جوامرع سرنتی یا نیرز
نباید ناریده هرفت از ایی یو شاید نتوان مفاود الیت یا به نوو خا ی از جامعه محدور
کرر ری ایی یاب ه برخی از احب نظران میان سه رسته از الیت ها یمیز راره اند:
الیت هایی که برحسب معیایهای سنتی یا عاالنی رایای شایستگی بوره و برحسرب
یوانایی های فرری به قدیت می یسند
الیت هایی که به منظوی انجاد برخی کای ویژه هرای اجتمراعی بره رویت عاالنری
یشییل می شوند
والیت هایی که بر اساس رالیل احساسی یا فایده هرایانره نارش نماینردهی بره ننارا
واهذای می هررر مثالح کسانی که ری نظاد های پایلمانی به نمایندهی انتخاب مری شروند
رفاح ولزوماح به حیم شایستگی و ماایت به منا ب مربوطه رسترسی پیردا نمری کننرد
(بشیریه)13 ،6731 ،
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نویسندهان ریگر هم از انواو هوناهونی از الیت ها سخی هفته اند مثالح یاد با یراموی
نویسنده ی انگلیسی از سه رسته الیت ،یعنی یوشرنفیران ،مردیران رنعتی وکایمنردان
عالی ییبه ری جوامع نعتی مدین به عنوان الیت های برجسته سخی می هوید به نظرر
از ایی الیت ها امیان و یوانایی نن یا ندایند که به الیت واحد حاکمه یبردیل

او هیچ ی

شوند زیرا فاقد انسجاد وهمبستگی ریونی الزد هستند ری وییی کره الیرت قردیت از
طباه باال مجزا باشد می یوان هفت که رولت به میزانی از اسرتاالل رسرت یافتره اسرت
برعی

ری وییی که الیت قدیت و طباه باال متداخل ویا من بق با ییدیگر باشند ایری

استاالل کاهش می یابد (همان)13-15 ،
ری ی

رسته بندی که یوسط رایندویف ویت هرفتره اسرت وی الیرت هرا یا بره

هفت رسته یاسیم می کند که عباییند از :یهبران سیاسی ،یهبران اقتصراری ،یوحرانیون،
برجستگان علمی ،یهبران وسایل اییباط جمعی ،برجستگان اییش ،برجسرتگان رسرتگاه
قضایی ری مجموو چاای الیت عمده یمیزراره شده اند:
 -6الیت سیاسی
 -9الیت اقتصاری
 -7الیت نظامی
 -4الیت فیری
ویلفررو پایه یو معتاد است بررای بریسری مسرئله یعرارل اجتمراعی ،یاسریم طباره
نخبگان به رو طباه ی فرعی سورمند خواهد بور :ییی نخبگان حاکم ،متشیل از افراری
که به طوی مستایم یا غیرمستایم ناش قابرل مالحظره ای ری حیومرت ایفراء مری کننرد
وریگر نخبگان غیر حاکم مرکب از بایه نخبگان ری کنرای رسرته بنردی پرایه یرو ،مرایی
کوالبینسیا هروه نخبه یا چنیی یاسیم بندی نموره است:
«ما این

هروه های مختلف افرار یشییل رهنده ی نخبگان یا برشمرره ایم اینارا یا

می یوان به بسیایی شیوه های ریگر نیز طباه بندی کررر وی نخبگران یا بره رو بخرش
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یاسیم کرر؛
بخشی که نن یا « »Mمی نامد و افراری از نخبگان یا ریبرخواهد هرفت که سرامی
ری امر رولت وحیومت رایند وچیزی یا یشییل می رهند که شاید بتوان با کمری اباراد
نن یا طباه حاکم نامید و هروه نخبه ریگر که « »Nناد رایر که از باقی مانده ی نخبگران
یشییل خواهد شد وقتی که بخش  Mیا از کل نخبگان کنای بگذاییم وبه عبراییی ننارا
نخبگان غیر حیومتی هستند»(بایاموی)4 ،6736 ،

 -3دموکراسی و حاکمیت نخبگان:
ری رموکراسی ایی عایده وجور رایر که اکثریت حاکم است ،امرا حایارت جرز ایری
است ،زیرا حیومت یعنی اعمال سل ه بر افرار جامعه ،و یوشی اسرت کره مرررد خرور
نمی یوانند فرمان برانند
"جان استوایت میل" معتاد بور مررمی که قدیت یا اعمال می کننرد همران مررمری
نیستند که قدیت بر نناا اعمال می شور ینه هنون معتاد بور که اهرر رموکراسری یا بره
عنوان حیومت مررد بر مررد یعریف کنیم ،ایی یعریف خور مستلزد امری غیررممیی و
محال حایای است وی همچنیی معتارد برور کره ری رموکراسری هرای معا رر ،شرعای
حاکمیت مررد بر سرنوشت خویش فریبی بیش نیست ،هرچه ری یاسرتای ایری پنردای و
یوهم ،ایائه یای و انتخابات عمومی خلق شده است وی حاکمیت یا از نن اقلیتری مری
رانست که قاری است ری پریو یبلیغرات ،عاایرد وافیرای ریگرران یا ری جارت خواسرت
ومنافع خور رهرهون سازر (هنون)667 ،6739 ،
موضوو حق حاکمیت مررد که جامعه بتواند برحسب ایاره ی خور مادیات خویش
یا به رست هیرر ،یناا حرفی مؤربانه است ولی حایات ایی است که با یعمیم حرق یأی
به عمود افرار ،انتخابات معنای اولیه ی خور یا ازرسرت راره اسرت زیررا مرررد هرفترای
چنگال های قدیت های جدید ،یعنی یهبران حزب ،خواهند بور وایری یهبرران ایاره ی
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خور یا با به کایهیری همه ی رستگاه های یبلیغایی و یلاینات بر مررد یحمیل می کنند
نگاهی رقیق به رموکراسی نشان هر نن است که رموکراسی حاکمیت اکثریرت مرررد
نیست ،بلیه ری واقع حیومت نخبگان است ،منتاا ری نظاد های حزبری رو هرروه نخبره
وجور رایند که هر از چندهاهی ،ییی جای خور یا به ریگری می رهرد شرومپیتر ،ینارا
امتیاز رموکراسی یا یقابت نخبگان می راند یعنی روهروه نخبه ی الیت بر سررقدیت برا
هم نزاو و یقابت می کنند و عالوه بر ایری ،ریعمرل ،قردیت ریرسرت نخبگران اسرت
(نویوزی)641-643 ،6731 ،
به همیی رلیل نظریه پررازان قدیم برنن بورند که قدیت به رالیل مختلف متمایل بره
یمرکز ری رست هروه یا الیت یرا الیگایشری واحردی اسرت پر
کالسی

نگررش بره الیتیسرم

ضرویی می نماید

 -4الیتیسم کالسیک:
اهر میتب طباایی مایکسیسرم یا مردلی انتاراری ری برابرر یئرویی هرای لیبرالیسرم
هروهی قرایرهیم ،باید نظریه پررازان نخبه هرایی یا بنا کننده ی مدلی انتااری یسرایمی
بدانیم که هروه های سیاسی رست یاستی از لیبرال های قدیمی یر یرا ایردئولوهی هرای
فاشیستی یا بنیار هذایند
ایی ی

ایفاق یاییخی نبور که یئویی های نخبگران ری یر

کشرویی چرون ایتالیرا

باساباه و هذشته ای طوالنی می بایستی پایه ییزی و ایائه شور اوضاو و احروال ایتالیرا
ری بیی رو جنگ جاانی ونظاد پایلمرانی ضرعیف نن خاسرتگاهی مناسرب بررای نظریره
پررازان حیومت نخبگان قرای هرفت اهرچه ایی هونه نظریه پررازی بردون هریچ هونره
یاسیم بندی نسبی بیی انواو نخبگان ایائه می شور ولی به هرحال مشیالت بسریایی یا
برای انواو حیومت های پایلمانتایی به وجور نویر ( الحی)99 ،6731 ،
پیش از پرراختی به اشخاص و نظریه های نناا ری حوزه ی الیتیسم ،الزد است رسته
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بندی هایی که ری ایی خصوص وجور راشته یا مویر بریسی قرایرهیم مامترریی طباره
بندی پذیرفته شده از جانب نویسندهان کتراب هرای سیاسری ،الیتیسرم یا بره رو رسرته
یاسیم می کند هرچند برای ایی طباه بندی مالک مشخص جداکننده ای ایائه نشده بره
طوی کلی به عایده ی مؤلفان ،نظریات الیتیسم کالسی

شامل سه محوی ا لی است:
هرروه اقلیرت کره

الف) اعتاار به ایی کره ری هرر حیرومتی ،قردیت ریرسرت یر

یصمیمات عمده یا می هیرند متمرکز است ایی اقلیت ممیی است ذایاح بریر از سرایریی
باشند یا نباشند
و ضرردیت بررا مفاررود جامعرره ی برری طبارره ری

ب) نفرری یحلیررل طباررایی مررایک
مایکسیسم

ج) ضدیت با رموکراسی به عنوان حیومتی که نه ممیی است و نه خوب
ری ایی طباه بندی ،الیتیسم رموکرایی

اشایه به نظریه ای رایر که ری نن سعی شرده

است یا چایچوب حیومت های لیبرال رموکراییر

معا رربا نظریره ی الیتیسرم یلفیرق

هررر همچنیی ری نظریات جدید ،یوجه بیشتری به ناش سیاسی طباات باالی اقتصاری
ری جوامع نعتی شده است
بنابرایی از سه محوی یارشده ،یناا محروی مشرترک الیتیسرم کالسری
محوی اول ،یعنی یمرکز قدیت ری ی

ورموکراییر ،

هروه اقلیت اسرت ماییرل یاش ریبرایه ی ایری

محوی مشترک ،به نال ازییی از نویسندهان می هوید :جان کالد نخبگان ایی اسرت کره
ری هر جامعه ای ممیی است اقلیتی وجور راشته باشد که یصمیمات عمده یا ری جامعه
ریبرمی هیرر
همچنیی بعضی از نویسندهان سیاسی برای یبییی کلیرات ریردهاه الیتیسرتی ریمرویر
ساختایهای قدیت ،همیی الیگایشی

بورن یهیم سیاسی جوامع هوناهون یا بره عنروان

محوی اساسی ایی ریدهاه ذکر کرره اند (مصل )63-63 ،6739 ،
بسیایی از مؤلفان سیاسی ،یاسیم الیتیسم به رو رسته ی کالسی

ورموکرایی

یا بره
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طوی مستایم یا یلویحاح پذیرفته اند و به یوضی خاستگاه ومحتوای هر رسته پرراخته اند
مثالح ری ی

یعریف ایائه شده ،خاستگاه الیتیسم ری پوزیتویسم سیاسی قرن بیسرتم ذکرر

شررده اسررت کرره ری نن نیمرران هررای رموکرایی ر

وسوسیالیسررتی یا خیررالی و نرراممیی

میرانستند و اعتاار راشتند که از لحاظ اسبایی ،قدیت سیاسی هموایه ریرست اقلیت هرا
متمرکز است وسپ
«شوایی

پیروان چنیی میتبی نخبه هرایان خوانده شده اند

منتل» ریعیی حال که به طباه بنردی کالسری

ورموکراییر

یا پذیرفتره،

مجموعه ی نظریه پررازان رو رسته یا ،یحت عنروان «نخبره هرایران مردین» از الیتیسرم
مدین با جماوییت افالطون یا ری غیرنیمرانی برورن ایری یفیررات مری رانرد و اشرایه
می کند که نظریه پررازان مدین روست رایند حاایق یا ننچنران کره هسرت بیران کننرد
ومدعی کشف قوانیی جامعه شناختی هستند (همان)63-65 ،
ری ایی یاستا ،الگوهای سرنمدانی یرا نخبگرانی یوزیرع قردیت سیاسری ،بسریایی از
ویژهی های یهیافت های کثرت هرایی یا رایند اما همه ی نظریه های سررامدانی یر
عنصراساسی یا می پذیرند که ننارا یا از کثررت هراهرا جردا وبره نظررات مایکسیسرتی
نزری

می کند و نن ایی است که ی

طباه حاکم است و طباه ریگر حیومت شرونده

نظریات م رح شده ری باال نشانگر ایی است که نظریه نخبه هرایری ،نظریره ای انباشرتی
است که برپایه سه ارعای عمده استوایاست:
 اعتاار به غیرقابل اجتنراب برورن حیومرت نخبگران و غیررممیی برورن لیبررالرموکراسی،
 انیای مفاود اکونومیستی مایکسیسم به معنی ایی که اقتصار یعییی کننرده ناراییپویایی اجتماعی است،
 اعتاار به استاالل برالاوه رولرت از نیروهرای اجتمراعی و اقتصراری(ایروانز،6734 ،)711
بعد از نشنایی با ایی یاسیم بندی ها ومعیایها ری باب نخبه هرایری بره بریسری نیاء
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نظریه پررازان الیتیسم کالسی

می پررازیم

 -5گائتانوموسکا و نظریه طبقه حاکم:
هرچه موسیا قبل از پایه یو ،نظریه خور یا ایائه رار و به یاریی مرویر اسرتفاره پرایه
یوهم قرای هرفت اما شاریش ازایی بابت کمتراست ازموسیا سره اسرر عمرده برر جرای
مانده است که عباییند از:
عنا ر علم سیاسرت ( ،)6351یسراله حاروق اساسری ( )6511و یراییخ عاایرد و
میتبهای سیاسی (( )6577موسیا)6733 ،
موسیا ،جامعه شناس ایتالیایی نظریه ی سرنمدن یا به طروی مرنظم یرری ایائره رار و
ریکتاب «طباه حاکم» علیه نظریات سوسیالیستی که به سرعت ری حال شریوو برور ،بره
مخالفت برخاست ومعتاد بور که جوامع انسانی هرهز بدون سازمان سیاسی نمی یوانند
به حیات خور ارامه رهند و سازمان سیاسی الزاماح نابرابری های قدیت یا به همرراه رایر
موسیا نتیجه می هیرر که همیشه رو طباه مررد وجور رایر :الف)فرمانروایان و
ب) فرمانبران.
به نظروی طباه ی حاکم همیشه از ی

اقلیت یشییل می شوند و ایی عده به شریوه

های هوناهون خور یا ری مسند قدیت نگه می رایند وایی به نن رلیل است که؛
اوالح ننان خیلی متشیل هستند و ری ماابرل اکثریرت یروره هرای نامتشریل مرررد از
امتیازات عظیم یشییل باره می برند،
سانیاح اینیه طباه حاکم به قول موسیا با استفاره از «فرمرول سیاسری» برا نظریره هرایی کره
نابرابری اجتماعی یا یوجیه می کند به یوره های مررد یلایی می نماینرد کره برقررایی وضرع
موجور ونابرابری های اجتماعی امری اجتناب ناپذیراست (یبانی و انصایی)77 ،6739 ،
موسیا یأکید می کند که قدیت سیاسی نه ری رست ی

نفر متمرکرز بروره و نره ری
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اختیای همه شاروندان است بلیه شمای کمی ایی قدیت یا ریرست رایند وبه عایده وی
هراندازه اجتماو سیاسی پرجمعیت یر و بزیهتر باشد به همران نسربت هرروه حیومرت
کننده کوچ

یر و محدوریر است ایی هروه حاکم مانند هروه نخبه مری یوانرد براز یرا

بسته باشد با ایی پیش فرض هر نظاد سیاسی بیرون از یاسیم بندی میان حیومت کننده
وحیومت شوند ،برحسب باز یا بسته بورن هروه یا طباه ی حاکم ،شراید اسرتبداری یرا
رموکرایی

باشد اهر طباه حاکم یا حیومت شوندهان انتخاب کنند ،نظاد سیاسی ،نظاد

رموکرایی

است ولی با ایی همه ریچنیی نظاد سیاسری نیرز فا رله میران طباره حراکم

وحیومت شوندهان هست وایی اختالف هیف است موسریا از رشرمنان جردی نظراد
رموکراسی است و سخت ازنن انتاار می کند ،با ایری همره ،پیررو نروعی از نزار منشری
است (ابوالحمد)713 ،6734 ،
موسیا ری نغاز به شدت ضد رموکرایی
رار وپذیرفت که باتریی شیوه بیان منافع ری ی

بور ،اما بعداح اساس استدالل خور یا یغییرر
جامعه ،که نخبگان باید به نن پاسرخگو

باشند وهمیی طویکنترل اقتدای مستبدانه بویوکراسری از طریرق اقتردای نزارمنشرانه یر
مجل

نمایندهی ،حیومت نمایندهی است
با وجور ایی ،موسیا ری عاایدش سخت نخبه هرا باقی ماند :ی

طباه حاکم بررای

فراهم ساختی یهبری و انگیزاندن بایه جامعه به خاطرمنرافع خرور نن ضررویی اسرت
ریواقع موسیا حق یای یا بره طبارات متوسرط و براال محردور مری کررر ،امرا یصردیق
میکررکه ازنظر یاییخی برای معیوس کررن ایری یونرد ری جارت حرق یأی همگرانی
خیلی ریر شده است (یاش)13 ،6736 ،
به نظر موسیا مبنای ضرویت حیومت نخبگان نیاز نظراد اجتمراعی بره سرازمان و
برنامه ییزی واض و یوشی بوره و عملی شدن ایی مام ری هرو نن است که هروهی از
نخبگان ،سازماندهی وبرنامه ییزی ونظایت براجرای نن یا برعاده راشته باشرند یسرلط
نخبگان بر رستگاه عاالنی برنامه ییزی ،موجب نظم ویمرکز قدیت ری نناا می شرور به
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نظراو ،به واس ه ی قدیت ونظم ،اجتماو به شیوه ی شیل هیری پایه سابت نظم اخالقی
حول اهرد های قدیت نضج می هیرر(کلگ)663 ،6737 ،
البته موسیا به ییدست و ییپایچره برورن طباره ی حراکم اعتارار نردایر و یرالش
می کند با یفیی

الیه های مختلف ،یاب ه ی یوره وطباه ی سیاسی ویوابط قردیت ری

جوامع امروزی یا باتر یوضی رهد
او ری پائیی باالیریی الیه از طباه ی حاکم ،قشرر ریگرری یا مجرزا مری کنرد کره از
نظریعدار بسیای وسیع یر از الیه فوقانی و ری عیی حال واجرد ظرفیرت هرای الزد بررای
یهبری جامعه است بدون چنیی طباه ای ،هریچ سرازماندهی اجتمراعی ممیری نیسرت
سبات سیاسی نیزوابسته به س

هوشی و اخالقی و فعال بورن همریی طباره رود اسرت

()Mosca, 1939, 404

 -6ربرت میخلز و نظریه قانون آهنین الیگارشی:
مام یریی عااید میخلز یا می یوان از البه الی رو اسرمام او یعنری "جامعره شناسری
احزاب ری رموکراسی هرای مردین" ( )6566و "فاشیسرم و سوسیالیسرم یر

جریران

سیاسی ری ایتالیا" ( ،)6599-91مویر بریسی قرای رایر
میخلز همانند موسیا و پایه یو به رموکراسی بدبیی بور زمینه ی م العات میخلز ری
ریجه ی اول ،یاب ه ی بیی سازمان و سیاست است به عبایت ریگرر او جامعره شرناس
سیاسی است که سازمان های یروره یا مرویر م العره ی مسرتایم خرور قررایراره اسرت
( الحی )71-76 ،6731 ،و یأسیر ایی بریسی ها ری خصوص سرازمان ،ری پرایاهراف
اول کتاب جامعه شناسی احزاب سیاسی خورنمایی می کند ،به شرح زیر؛
وجور رموکراسی بدون سازمان متصوی نیست ایی ریدهاه یا می یوان ری چنرد کلمره بره
نمایش هذاشت طباه ای که ری ماابل جامعه پرچم ارعاهای خا ی یا بلنرد میینرد و بررنن
است یا مجموعه ای از جاان بینی ها یا اندیشه هایی یا بره مرحلره ی یحارق برسراند کره از

جستارهایی در باب الیتیسم کالسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو

عملیررهای اقتصاری نن طباه سرچشمه می هیرر ،به ناچای محتاج به یر
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سرازمان اسرت

اعم از اینیه ارعاهای اقتصاری م رح باشرد یرا سیاسری ،سرازمان ینارا وسریلهای اسرت کره
مییواند ی

خواست یا هدف جمعی یا متحاق سازر (میخلز)96 ،6739 ،

میخلز با بریسی اوضاو احزاب و سرازمان هرای سیاسری نلمران و فرانسره و هرررنویی
شواهد یاییخی ،یالش کرر یا فرایند الیگایشی

شدن ایی ناارها یا یوضی رهد اما با م ررح

کررن قانون نهنیی الیگایشی ،نظریه اش یا نه یناا به ناارها و سازمان هرای پیچیرده وبرزیگ
جوامع امروزی بلیه به کل سیستم های سیاسی ایی جوامع نیرز یعمریم رار میخلرز بره طروی
کلی سخی هفتی از سازمان یا به منزله سخی هفتی از الیگایشری قلمردار مری کنرد او بررای
یحلیل چگونگی نیل به الیگایشی ری احزاب و جوامع ،یوییرری مرکرب از جامعره شناسری
سازمان ها ویوانشناسی فرری و اجتماعی یا برمی هزیند
ایی ویژهی ریرمینیستی اندیشه میخلز ،از ابتدا یا انتاای اسرش بدون هریچ خدشره ای
مشاور است به طویییه دق قانون نهنیی الیگایشری یا ری همره جرا وبررای همیشره
می راند و ضمناح هرهونه یاه و یوشی یا نیز برای خروج از ایری وضرع بیاروره ایزیرابی
میکند میخلز می هوید:
ریمویر یاه های ماصور برای جلوهیری از الیگایشی هم یاییخ وسیعاح عدد کفایت و
قدیت ،ایی یاه ها یا به سبوت یسانده است هرهاه که بخواهیم از طریق قانون ،سرل هی
یؤسا یا محدور کنیم ایی یؤسا نیستند که عاب می نشینند بلیره قرانون اسرت کره جرا
میزند باوجور ایی ،او معتاد است که رموکراسی ازننجا که رست کم ری یخفیف مرض
الیگا یشی مؤسر است می یوانرد بره عنروان ییری از اشریال زنردهی اجتمراعی متضرمی
کمتریی بدی باشد حسی ریگر رموکراسی یاویت شایسرتگی افررار ری انتارار ونظرایت
است میخلز با راحت اعالد می کند که با وجور ناایص جدایی ناپذیر رموکراسری بره
نن اعتاار رایر و می هوید هرچه انسان به امتیازات رموکراسی بر نظاد های اشرافی ،کره
حتی خوب هم کای کنند بیشتر نهاه شور ،امیان بازهشت بره چنریی نظراد هرایی کمترر
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می شور (مصل )77 ،6739 ،
بعد از بریسی اندیشه های موسیا ومیخلز به بریسی نیاء ویلفرو پایه یو می پررازیم
زیرا که وی ییی از مشاهیر م رح نظریات کالسری

ری براب الیتیسرم اسرت و ریایری

خصوص مباحث جالبی یا م رح کرره است

 -7ویلفردو پاره تو:
از مام یریی نظریه پررازان که بر حیومت اقلیت یأکید رایر ،ویلفررو پایه یو اسرت
پایه یو جامعه شناس و اقتصارران ایتالیایی از بنیان هذایان میتب لروزان ری کنرای اسرتار
خور "والراس" ،از پیروان اقتصار ییاضی است او به عنوان یر

جامعره شرناس ،واقرع

بیی و عمل هرا بور
مامتریی اسر او ،یساله جامعه شناسی عمومی است که ری سرال  6561ری فلرویان
انتشای یافت ،با ایی حال یأسیر بسیایی بر موسیا و میخلز هذاشته است به عنروان اسرتار
اقتصار ملی رانشگاه لوزان ری سال هرای  6519-7نظراد سوسیالیسرتی یا مرویر انتارار
شدید قرای راره و ی

چنیی نظامی یا «یصوف ایده نلیستی» خوانرد کره فارط ری ذهری

عواد امیان پذیرخواهد بور او کیفیت یشییل نخبیان یا مرویر بریسری قررای راره وبره
همیی جات هم مبایزه ی طباایی یا کرامالح و ییبرایه یر نمری کنرد ( رالحی،6731 ،
 ) 94-99شارت پایه یو به رلیل طرح نظریه نخبگان یا برهزیردهان و هرررش نخبگران
است (نیون)614 ،6714 ،
 .1-7الیت در آراء پاره تو:
پایه یو ،یعریف رقیق و عمیای از نخبگان ایائه نمی رهد به یعبیر نیون ،نباید فیرر کنریم
که مفاود نخبگان و برهزیدهان رایای معنایی عمیق ،مابعدال بیعی یا اخالقی اسرت بنرابرایی
هنجایی که با نن می یوان نخبگان یا یعریف ومصداقش یا مشخص کرر ،هنجرایی فلسرفی

جستارهایی در باب الیتیسم کالسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو
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وغایت هرا وم لوب اخالقی و مع وف به باید ها و نبایدها نیسرت بلیره هنجرایی جامعره
شناختی و مبتنی بر واقعیت هایی است که هم اکنون ری جامعه ای وجور رایر
بنابرایی مسئله نخبگان عبایت است از وجرور رسرته یرا رسرته هرای اجتمراعی کره
ویژهی های نن یا می یوان به نحوی عینری ریک کررر ریسرتی یرا ناریسرتی ،حاانیرت
راشتی یا نداشتی نناا ا الح م رح نیست نخبگان عبایت از کسرانی انرد کره ری مسراباه
زندهی ،نمره های خوبی هرفته اند پایه یو به هرک

ری حوزه فعالیت اجتماعی خرور،

نمره ای می رهد که معرف موفایت او ری نن یشرته اسرت مرثالح اهرر نمرره  91نشرانه
موفایت کامل باشد ،نمره فر یا ی

نشان شیست فرر ری فعالیت مذکوی است

به ایی یرییب ،پایه یو اولیی هاد ری نظریه اش یا برمی رایر و یمراد نخبگران زنران
ومرران ،وکیالن رارهستریف بازیهانان ،ویزشیایان ،یوحانیون و فعاالن سیاسری یا کره
نمره ی بیست می هیرند ،جدا می سازر نیته ظریفی که ری یعریف نخبگان بایرد بردان
یوجه کرر ،ذکر یفاوت رو هنجای جامعه شناختی وفلسفی است نخبگان نره برر اسراس
هنجای رینی و اخالقی یا فلسرفی ،بلیره برر مبنرای هنجرای جامعره شرناختی شناسرایی
میشوند بنابرایی مرار از نخبگان ،یاسیم انسان ها بره نرد خروب یرا برد نیسرت بلیره
نخبگان افراری هستند که عمالح قدیت یا ری رست رایند و لزوماح رایای فضایل اخالقری
ونیمانی ویژه ای نیستند (برزهر)16-19 ،6731 ،
 .2-7الیت و توده:
پایه یو افرار جامعه یا به رو رسته یاسیم می کند؛الیت و یوره
منظویاو از الیت ،طباه ای است کره متشریل از افرراری اسرت کره ریحروزه هرای
هوناهون فعالیت بشری یوانسته اند بیشتریی رستاویرها یا راشته باشند ،به هونره ای کره
اهر قرای باشد نمره ای به نناا رهیم باالیریی نمره یا کسب می کنند و یروره نیرز شرامل
بایه افرار می شور
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پایه یو معتاد است ایی یعریف ،بدون ایزش هذایی ،بی رفانره وکرامالح عینری اسرت
وحتی ناد طباه ی حا ل از چنیی افراری می یواند به جرای الیرت ،حرفری از حرروف
الفبا باشد یوجه به ایی نیته مام است ،که از نظرپایه یو هموایه ری هروه الیت ،افرراری
وجور رایند که الیق قرای هرفتی ری نن نیستند ،مانند برخی موقعیت های به رست نمرده
به طوی مویوسی ،وبرعی

ری یوره کسانی هستند که باید ری الیت جای هیرند بنرابرایی

قرایهرفتی ری الیت ،ممیی است ایفاقی باشد و نه ق عاح بره رلیرل یوانرایی هرای فررری،
(مصل )91 ،6739 ،
 .3-7الیت سیاسی و غیرسیاسی:
ری معنای محدوریر می یوان نخبگان یا به حوزه سیاست و حیومت محردور کنریم
بنابرایی از ریون سبد نخبگان اجتماعی ،که اشخاص موفق از لحاظ اجتماعی و سیاسری
بوره اند ،مجدراح رست به انتخاب مری زنریم و ررفاح نخبگران حیرومتی یا مردنظرقرای
میرهیم به یعبیر ریگر ،یناا بخشی از نخبگان اجتماعی که رایای استعدار و شم سیاسی
هستند و یوانایی حضروی ری حروزه سیاسرت یا راینرد یرا یروان یرأسیر هرذایی راینرد،
مدنظرهستند بنابرایی ما ری جامعه رو قشر راییم:
الف) قشر پائیی یعنی طباه ی خایج از نخبگان وبرهزیدهان
ب) قشرباال یا نخبگان که خور به رو رسته یاسیم مری شرور :برهزیردهان حیرومتی
وبرهزیدهان غیرحیومتی (برزهر)17 ،6731 ،
 .4-7الیت و جامعه باز و بسته:
چون جامعه هیچ هاه ساکی نمی مانرد ،پر
برعی

انتارال از هرروه شریران بره یوباران و

هموایه ری جریان خواهد بور با افزایش ونفوذ شیران ری هروه حاکمه و سرپ

یمایل نناا به طبیعت یوباان ،ایی یعارل یا برهم می زنرد وایری حرکرت ارامره خواهرد
راشت همان وی که پایه یو می هوید الزمه جامعه حرکرت اسرت ،او معتارد اسرت کره

جستارهایی در باب الیتیسم کالسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره تو
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همیشه حرکتی از پائیی به طرف باال ری جامعه جریران رایر اهرچره برهزیردهان حراکم
ال
سعی رایند از ایی حرکت جلوهیری بره عمرل نوینرد ولری معمرو حال نتیجره کرای کرام ح
موفایتنمیز نخواهد بور ری ایی یاب ه او جامعه یا ابتردا بره رو جامعره افراطری یاسریم
میکند :جامعه ی باز و جامعه ی بسته جامعه ی باز ،جامعره ای اسرت کره ری نن ایری
حرکت با سرعت وشدت انجاد می هیرر ولی ری جامعه بسرته ایری حرکرت بره نیامری
جریان رایر و یاریباح فاقد یحرک محسوس است
به عایده پایه یو ،جوامع متعارل و حایای بیی ایی رو جامعه افراطی قررای رایر اهرر
ایی جریان یعنی حرکت از پائیی به باال متوقف شور ،جامعه ایستا و فاسد می شور پایه
یو عایده رایر که حیومرت هرای مرویوسی معمروالح رهاانران ،یجرای و رنعتگران یا ری
مشاغل خور ماید ساخته و بدیی یرییب کاست به وجور می نوینرد از نظرراو ،سیسرتم
سرمایه رایی نزار باتریی یضمیی کننده ی ی

جامعه ی متعارل است پایه یو بره یر

نظاد سیاسی می اندیشد که ری عیی نمرانه بورن ،متعارل نیز باشد ،یعنی شاروندان و بره
ویژه متخصصان و یوشنفیران محفوظ می رایند به عباییی باتر ،وی لیبرالیسرم فیرری
ری جامعه یا ضرویی می راند و نسبت به رموکراسی ،بی اعتنا و نن یا بی سمرر وواهری
می راند( الحی)93-93 ،6731 ،
 .5-7پاره تو و نظریه گردش نخبگان:
پایه یو ،برهزیدهان حیومتی یا به روجناح یاسیم مییند؛
ییی حاکم که قدیت رایر و ریگری که حراکم نیسرتند (نبراکرامبری)939 ،6731 ،
پایه یو مدعی است که یجربه یاییخی ،نشان رهنرده الیگایشری و چررخش رائمری بریی
برهزیدهان حیومتی است ()pareto, 1966,99
پایه یو می نویسد:
طبیعتاح باید ری بریسی مسائل سیاسی به ایی امر یوجه کافی و وافی مبذول راشت که
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چگونه هروه های مختلف جمعیتی ری ییدیگر ارغاد می شوند فرری که از یر

هرروه

اجتماعی به هروه ریگری می پیوندند ،احساسات و یمایالت والگوهای یفترایی معینری
یا که ری هروه اولیه کسب کرره ،با خور به هروه رود انتارال مری رهرد ایری جابجرایی
هروه ها ری شرایط خاص و استثنایی یا ،یعنی ری شرای ی کره فارط رو هرروه نخبره ری
جامعه وجور راشته باشد ،هررش اروایی نخبگان می نامیم ()pareto, 1969, 248
بنابرایی پایه یو ،جامعه یا یرکیب ناهمگنی می راند که ری ی

سو انبوه غیرر متشریلی از

افرار مااوی و یحت سل ه و ری سوی ریگرهروه یا هروه هرای کوچر

مسرلط یرا ری ردر

سی ره برجامعه قرای رایند وی اعضای ایی هروه ها یا نخبگان میراند که نارش ممترازی ری
حاکمیت سیاسی جامعه رایند جوهره اناالبات سیاسی از ریدهاه پایه یو ،جابره جرایی یر
رسته از نخبگان جدید با نخبگان فرسوره ای است که استعدار ولیاقت های هذشرته یا بررای
استمرای حاکمیت خویش از کف راره اند و مررد ری ایی میانه یناا سرپاهیان بری نراد ونشران
ایی نخبگان بایدبیر ری مبایزه برای یصاحب قدیت بوره اند
طرح مفاومی پایه یو ،بر ایی یصوی پای مری فشررر کره ری هرر جامعره ای اقلیتری
وجور رایر که بر بایه ی جامعه حیومت مییند ایی اقلیت یرا بره عبرایت ریگرر طباره
سیاسی یا نخبگان حاکم متشیل از افراری است که منا ب فرماندهی سیاسی یا اشرغال
کرره اند و می یوانند مستایماح بر یصمیمات سیاسی یأسیر بگذایند اقلیت مزبوی طی یر
رویه زمانی ،هاه به طوی عاری و هاه از طریق هرفتی اعضای جدیدی از قشرهای پراییی
یر جامعه ،هاهی به وسیله راخل شدن هرروه هرای اجتمراعی جدیرد ری نن ،و هراه نیرز
اناالبات به واس ه ی جانشیی شدن ی

هروه نخبه ی مخالف به جای هرروه نخبره ی

مستار رستخوش یغییرایی می شور (برزهر)14 ،6731 ،
نظریه ی هررش اروایی نخبگان و یحرول برر ایری فررض اسرتوای اسرت کره نن هرروه
برجسته از نخبگان که می یوانند قدیت یا به چنگ نویند ،رایای وزنه ی سرنگینی از عنا رر
شیر فت هستند و شجاعت حمله به مناسبات پوسریده نظرم کاری یا راینرد ومیانشراننوعی
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عصبیت و همدلی فوق العاره وجور رایر اما پ

از چندی به مح
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ننیه یقبرا یا از رحنه

خایج کررند خور از ریون به نزاو برخاسته و از ننجا که قردیت همروایه میرل بره یمرکرز و
ی

ق بی و انحصایی شدن رایر ،رویانی از فجایع و یصفیه حساب های خونیی میان هرروه

نخبه یازه به قدیت یسیده شروو می شور وسرانجاد به حذف مرؤیلفیی مری انجامرد ننگراه،
یخوت وسستی یا یجمل هرایی ویوباه فتی که ناشی از نزرییی مزویان بره ق رب پیرروز
است ،برنناا سایه می افیند و شرایط برای چرخش نماره می شور
هروه نخبه ای که ری ماابل بحران هرای راخلری و خرایجی احسراس ضرعف کنرد،
مجبوی است برای حف قدیت ،افرراری یا از طباره ی محیرود  -یروره هرا -بره ریون
خویش بپذیرر که طرفدای اعمال زوی باشند و بتوانند به ماابله با یادیدات ریون جامعره
ای و بیرونی بپررازند بدیی یرییب به یدییج هروه جدیردی از نخبگران یعنری نخبگران
محافظه کای شیل می هیرر و ری ناایت هررش اروایی از نو شروو می شور
البته پایه یو برای یحاق ایی هررش ،بسیج و یحرک نزار منشرانه یا شررط ا رلی و
ضرویی می راند و می هوید:
ا و حال هرفرر برای رستیابی بره ریجره وماراد اجتمراعی ری جامعره ازشران

مشرابه

وییسررانی برخویرایاسررت یعنرری شانسرری کرره پاسررخگوی مناسررب برره قابلیررت یفتررای،
کررایوعمل او است (ازغندی)73 ،6739 ،
به اعتاار پایه یو ،وجور یعایض منافع میان طباات دینشریی وپرایینی ،برا حرکرت
ال مالزمرت رایر
رائمی و متاابل از پاییی به باال و ازبراال بره پراییی کرام ح

دینشریی هرا

مجبوی هستند برای ارامه ی حیات خویش از پراییی نشرینان نیررو بگیرنرد و ری ناایرت
هروه نخبه مجبوی است ریر یا زور شیست خور یا بپذیرر چون هرر جامعره ای لزومراح
هررش رائمی از پاییی به باال رایر ،رینتیجه هیچ هروه نخبه ای نمی یواند جاورانه براقی
بماند به ایی رلیل ،پایه یو یاییخ یا "هویستان اشرافیت ها" می راند
پایه یو ری قالب ایی عبایت ،ییی از اندیشه های بنیاری نظریه سیاسی خور ،یعنری هرررش
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اروایی نخبگان یا ویت بندی کرر ریهر حال ،به باویپایه یو ،واقعیت ها نشان می رهرد کره
خأل حا ل از برکنایی هروه نخبه می بایسرت یوسرط مسرتعدیریی عنا رر از طبارات پراییی
نشیی پر شور ،به عبایت ریگر ،ساوط یابی اعتبایی ی

هروه نخبره موجرب جابجرایی سرریع

نخبگان خواهد شد ری ایی مرحله به طوی ق ع اناالب یخ خواهد رار (همان)73 ،
پایه یو بایها و بایها با استفاره ازهمریی عبرایت «هرررش افررار میران رو قشرر» بره
پدیدهی هررش نخبگان اشایه رایر:
ری قشر باالیر جامعه ،رومیی رسته از ذخایر سابت یا باایرا نهسرته نهسرته یو بره ضرعف
میگذایند یا بایریگر با موج ها ی برخاسته از قشرپاییی یر یاویت هررند ری عیی حرال پرایه
یو به نوو ریگری از یحرک اجتماعی که برای یعارل جامعره اهمیرت حیرایی رایر ،یعنری بره
ظاوی و به قدیت یسیدن هروه های نخبه جدید نیز اشرایه مری نمایرد او ظراهراح ایری نروو
یحرک اجتماعی یا با هررش ناکامل نخبگان ریمفاود نخست نن پیوند می رهد ،امرا یوشری
است که نن یا به عنوان جنبه ای از مفاود کلی هررش نخبگان نیز به شمای می نویند
مایی کوالبینسیا ،ییی از شاهرران پایه یو ری اسری یحت عنوان" هررش نخبگان ری
فرانسه" که مویر یحسیی خور پایه یو واقع شد ،انرواو مختلرف هرررش نخبگران یا بره
شیل رقیق یری مشخص ساخته است کوالبینسیا سره نروو هرررش یا از هرم متمرایز
میسازر نخست هررشی که میان رسته های مختلف خور هروه نخبه ی حاکم یخ میرهرد
رود هررش میان هروه نخبه وبایه مررد که خور می یواند به ییری از رو شریل زیرر باشرد؛
ممیی است افراری از قشرهای پاییی یر ،موفرق بره ویور بره ریون هرروه نخبره ی موجرور
شوند ،یا ممیی است افراری از قشرهای پاییی یر ،هروه های نخبه ی جدیدی یشییل رهنرد
و سپ

بر سر قدیت با هروه نخبه ی موجور وایر مبایزه هررند (بایاموی)91 ،6736 ،

 .6-7آنتروپولوژی پاره تو:
از نظر پایه یو انسان رایای خصلتی است که رییاییخ ،رهرهونی کلری و عمرده ای ری نن
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یاه پیدا نمی کند او یفتایهای انسانی یا به رو رسته ی مجزا یاسریم مری کنرد یر
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یفتایهای عاالنی یا من ای و ریگری یفتایهای غیر عاالنی یا احساسی پایه یو معتاد اسرت
که هرچه بیشتر زندهی انسان شامل یفتایهرای مبتنری براحسراس اسرت از ننجرا کره انسران
موجوری استدالل هر است ،از ایی یوانایی برای یوجیه کرررن و من اری جلروه رارن اعمرال
غیرعاالنی واحساسایی خور سور می جوید بنابرایی ری پشت هر کنش انسان اجتماعی مری
یوان انگیزه های احساسی و غیر من ای یا یافت او ری ایی بایه می هوید:
انسان ها از احساس ومنافع شان پیروی مری کننرد امرا یصروی اینیره پیررو عالشران
هستند برایشان خوشایند است ،بنابرایی به طوی پسینی ری پی نظریه هایی می هررند کره
اعمالشان یا من ای جلوه رهد و همیشه هم چنیی نظریایی یا می یابند
هرچند پایه یو زیار به یعاییف اهمیت نمی رهد برای یوضری ننچره کرنش من اری
مینامد ،میگوید :منظوی ما از کنش من ای ،ی

بای برای همیشه ایی اسرت کره عملیرات

انجاد شده نه یناا از لحاظ کسی که فاعرل ننااسرت ،بلیره از لحراظ کلیره کسرانی کره
شناخت های هسترره یری رایند ،من ااح با هدف های خور مریبط باشند یعنی منظوی مرا
از کنش من ای نن نوو کنش هایی است که هرم از لحراظ ذهنری وهرم از لحراظ عینری
معنای فوق یا رایا باشند سایر کنش ها یا غیر من ای می رانیم که البته ماصور از نن بی
من ای نیست (مصل )97-94 ،6739 ،
پایه یو بیشتر نوو رود یعنی کنش های غیر من ای یا بیشتر مویر یجزیه یحلیل قررای
راره و نتیجه هیری می کند به عایده ی او یفتایهای غیرمن ای یوسط باقی مانرده هرا و
مشتاات هدایت می شوند پایه یو باقیمانده ها یا به عنوان غریزه های اساسی کره یرأسیر
رائم بر یفتایشخصی رایر ،یعریف می کند ری حالییره ماصرور او از مشرتاات ،یفسریر
باقی مانده هاست به کالد ریگر اهر باقی مانده ها یا ا ول فرض کنیم ،مشتاات یا باید
یئویی نن رینظر بگیریم ( الحی)91 ،6731 ،
پایه یو شش رسته غرایز و احساسات اساسی (باقیمانده) یا ناد می برر که عباییند از:
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 -1غریزه یا ذخیره ثابت ترکیبات؛
ایی غریزه که ری یوانایی یفیر ،خالقیت و ابتیای یجلی می یابد هرهونه یرکیب و یرألیف
و ابتیای ونیل به کشفیات و امویغیر منتظره مظار ایی غریزه است وعامل ا لی یرقری یمردن
بشربه شمای می یور ایی غریزه ،مبنای مشترک الایات ،فلسفه و علم است ایی سره فعالیرت
احتماالح مظاهر وضع یوانی ییسانی هستند ماره ی خاد ویشییل رهنرده ی غریرزه یرکیرب،
یصویات ،یخیل و حدسیات انسان است ایی غریزه اغلب ری میان الیت ها ،علمی ،اقتصراری
و سیاسی و نظامی یشد می کند ولی ری بیی یوره ها هسترش نمی یابد
 -2غریزه یا ذخیره ثابت تداوم مجموعه ها؛
یعنی عارات ،یسود ،سنی و عااید که یوی هم یفته یشییل رهنرده فرهنرگ اسرت
ایی غریزه ری یوره ها متمرکز است اعتاار راشتی ،اساس ایی غریزه ها به شمای میروند،
خواه اعتاار به مذهب یا ایدئولوهی سیاسی به سخی ریگرر موضروو چنریی غریرزه ای
اساساح غیر عاالنی است و باید رفاح مویر ایمان و اعتاار قرای بگیرر ایی غریزه موجرب
یداود و همبستگی زندهی اجتماعی می هررر
 -3غریزه یا نیاز ابراز احساسات؛
ایی غریزه ازطریق اعمال نشیای و مراسم ویت می هیرر ری همه جوامع نیراز بره
ابراز احساسات به طوی نشیای ری پدیده هایی چون شعایرو مراسم مذهبی ،نمایش های
جمعی و اعمال جمعی خور جوش ظاهر می شور (بشیریه)36 ،6731 ،
 -4بازمانده های مربوط به جامعه پذیری؛
غریزه ی اجتماعی بورن که به زندهی مدنی انسان مربوط میشور به حیم ایی غریزه
انسان نیاز به زندهی اجتماعی رایر یفریحات ،مذهب ،سیاست و غیره مظراهرو وسرایل
یأمیی ایی غریزه هستند نیاز انسان به یالیرد و همگرونگی برا ریگرران از همریی غریرزه
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برمیخیزر احساسات مربوط به ضرویت وجور سلسله مرایب اجتماعی ناشی از همریی
غریزه است
 -5غریزه همبستگی فردی و احساس داشتن تعلقات؛
احساس مالییت که اساس یعارل اجتماعی است ناشی از ایی غریزه است انسران از
غریزه ی یانت نف

الااد می هیرر نه از نیمان عدالت ریواقع برخالف نظر پرایه یرو

ایی غریزه یا احساس کامالح عاالنی است
 -6غریزه و بازمانده های جنسی:
غریزه جنسی که برخالف غرایز ریگر کامالح زیستی است به نظر پرایه یرو ،یابوهرا،
یاوا وزهد و ییاضت کشی یاه های هوناهون پناان کررن خواست جنسی هسرتند یاروا
و فضیلت یناا پوشش ریوغینی برای پناان کررن شاوت طلبی است غریرزه جنسری ری
اربیات و هنر نشیای می هررر اما مشتاات یوجیاات شبه عاالنی غرایز هستند که مررد
به اشتباه نناا یا به عنوان علل یفتایخور یلای می کنند به منظوی ننیه مررد یا بره انجراد
عملی به شیوه ی خاص یرغیب کنیم باید لزوماح به مشتاات متوسل شویم ،زیرا از طریق
مشتاات می یوان بر احساسات مررد انگشت هذاشت (همان)39 ،
پایه یو مشتاات یا همانند باایا به طباات مخلف یاسیم می کند:
الف -ری طباه اول فاط مفروضات م رح میشور با جمالیی کره ری حیرم یصردیق
بی چون وچرا است ری ایی طباه انسان به جمالیی برمی خویر مانند نن چیرزی یا کره
می نمی یوانم به یو بدهم ،هیچ احدی نمی یوانرد بره یرو رهرد یرا یحمرل بری عردالتی
بسیاییاحت یراست یا اعمال بی عدالتی
ب -طباه ی رود شامل کلیه ی یوجیاایی می شوند که برر اقتردای ،سری یرا عرارات
معمولی مبتنی هستند
مثال جالب یوجه ری ایی زمینه می یواند ایی باشد که فرری یفتایخویش یا با جملره
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ذیل یوجیه نماید :خوب ،نرد همیی طویی به کایی رست می زند
ج -ری طباه سود ،احساسات و اغراض فررری و جمعری م ررح مری شروند و بره
عبایت ریگر ،طباه سود شامل ارلّه ظاهراح عاالیی می شوند کره احساسرات موجرور ری
جامعه یا مخاطب قرایمی رهند ری ایی حالت با مشتاایی سروکای راییم کره برر یرراکم
متافیزییی استوایهستند
د -ری طباه چااید ،پایه یو از مشتاایی بحث می کند که رفاح با حرفارا وجمالیری
به روی از واقعیت ها یوجیه می شوند مفاهیمی چون حاانیت ،عدالت ،فرر هستند یماد
طباو عالی ،رو پالو ومبام هستند و فاط موجب برر انگیخرتی احساسرات مری شروند
یمثیل ها ،سمبل ها و به نحوی نیز ایزش های اخالقی به ایی طباه چااید از یاسریمات
ریونی مشتاات ،یعلق رایند (ازغندی)77 ،6739 ،
وی معتاد است ایی شش طباه به ویت ی

شبیه واحد باقیمانده ها یا حف می کنرد

ولی از نظر او ،غریزه وباا بیش از نیاز یا بازمانده اهمیت رایر و ری نتیجه هیری هرا از یلفیرق
رو طباه ی اول و رود استفاره می کند او یحت یأسیر ماکیاولی عایده رایر که انسان هایی کره
رایای غریزه یرکیب هستند ،بسیای هوشمند وخالق هسرتند ،اهرچره بره قردی کرافی شرجاو
"نمیباشند و به چنیی شخصیتی ،طبیعت یوباه می رهد ( الحی)91 ،6731 ،
پایه یو با استفاره از ریدهاه ماکیاولی به روهروه از نخبگران یعنری یوباران و شریران
اشایه می کند یا بدیی وسیله ساختایهای نخبه حاکم یا نشان رهد ایری روهرروه ری رو
طرف پیوستای فرمانروایی قرای می هیرند یوباان یالش می کنند یرا یضرایت حیومرت
شوندهان یا بدست نویند و از زوی اسرتفاره نیننرد یوباران؛ زیررک ،هنرمنرد و مبتیرر
هستند اما ری مواقعی که حیومت با بحران مواجه است ،انسان روستی بری مرویر ننارا
منجر به سازش و ل جویی می شور بنابرایی زمانی که یماد یالش ها برای یرافتی یاه
حلی سیاسی به شیست انجامد ،حیومت به شیل خ رناکی یو به ضعف می ناد
شیران ،ق ب مخالف یا یشییل می رهند نناا مرران قدیت ،سبات و انسجاد ،سرر ،بردون
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یوح و غیر خیال پرراز هستند نناا رفاح خدمت به خور یا رینظرراینرد وبررای یسریدن بره
موفایت یا حف نن اززوی باره می برند شیران ،مدافعان وضرع موجرور ری رولرت وجامعره
مدنی هستند نناا احتماالح برای حف نظم عمرومی ،مرذهب وسرنت سیاسری از خرور یعارد
وحمیّت نشان می رهند به نظر پایه یو ،اشتراکی میان ایی رونوو نخبه است حیومرت ایرده
نل پایه یو ،حیومتی است که رایای هرروی ایی ویژهی ها باشد و میان ننارا موازنره برقررای
نماید (ایوانز )716 ،6734 ،به همیی رلیل است که «پری» اندیشه های پایه یرو یا ری رسرته
بندی خویش ری یوییرر یوان شناختی قرای می رهد()Parry, 1969,143
الیتیست های کالسی

مد نظر پری

رسته بندی مبتنی بریوییرر

 -6موسیا ومیخلز

یوییرر سازمانی

 -9ویلفررو پایه یو

یوییرر یوان شناختی

 -7جیمز برنااد

یوییرر اقتصاری

 -4یایت میلز

یوییرر نااری

 -8نقد تعریف پاره تو از واژه ی الیت:
با رقت ری مضمون یعریف پایه یو ،مفروضات و نتیجه هیری های نن ری چند محوی
اساسی نادپذیر به نظر میرسد:
 -6اینیه با چه معیایی ری هر شاخه فعالیت های بشرری ،امتیرازات یا یاسریم کنریم
بسیایمام است وپایه یو به سارهی از نن هذشته و رستاویر محویی یا بره عنروان یر
ایزش مثبت ری یماد حوزه ها ،مفروض و به مثابه معیایمناسب معرفی کرره است
یعدار مشتری که پایه یو نن یا نشرانه ی کاینمردی رانسرته ،نره ینارا بررای سرنجش
کاینمدی کافی نیست بلیه رفاح ریحوزه ی مشاغل خدمایی موضروعیت رایر ،نن هرم
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مشاغلی که با منافع ملموس مشتریان ری اییباط است به طوی کلی ننچه از یعریف پرایه
یو ریک می شور ایی اسرت کره نخبره بایرد از یوی رسرتاویرهایش ،بردون یوجره بره
چگونگی کسب نناا شناخته شور ریحالییه کرامالح بررعی  ،نخبره بایرد برا یوجره بره
فرایندی که ری کسب رستاویرها پشت سرهذاشته از ریگران که حتی همران رسرتاویرها
یا رایند ،مشخص هررر
 -9طبق نظریه پایه یو ،برای یعییی الیت به عنوان فرر و طباه بایرد ری یمراد شراخه
های فعالیت بشری اقداد به نمره رارن کنیم اینجا رو مشیل پیدا می شور؛
اول اینیه یعدر وینوو بسیایزیار شاخه های فعالیت انسان مانع یعییی و جامع ومرانع
بورن الیت می شور ،مشیل رود ایی است که یفاوت زیار بیی شاخه های فعالیت بشری
موجب عدد نزرییی و یجان

برهزیدهان ننان می شور ایری اخرتالف بره قردی کرافی

شدید و عمیق وواض هست که به کایبررن مفاود طباه یا منتفی نماید
اما مسأله مامتر ایی است که ا الح نمی شور یماد افرار با نمره ی باال ری یماد شاخه
ها یا به طویفرضی کنایییدیگر قرایرار و یعریف ریستی از ایی طریق ایائه رار بنابرایی
عدد یوجه به یفاوت های زیار یشته های عمل اجتماعی انسان وبی یوجای بره ذهری و
اختالفات ذهنی از ی

سو وریهم نمیختی مفاود الیت برا طباره ،کره معنرای اقتصراری

وجامعه شناختی خاص خور یا رایر و از سوی ریگر ،زمینه یا برای ناقص ومبام برورن
یعریف مذکوی فراهم کرره است (مصل )43-91 ،6739 ،
 -7مامتریی ایراری که برنظریه پایه یو و کل نظریره الیتیسرم کالسری

از ن رجامعره

شناسی سیاسی وایر است ،ایی است که یاب ه ی قدیت سیاسی با ساخت جامعه واقتصرار
یا بدون ننیه استداللی ری ایی بایه عنوان شور نفی می کند و یا ناریده می هیرر
رف بیان اینیه ری هر جامعه ی سیاسی هموایه یناا ی

الیت حاکم است یوشنگر

مسائل مام مویر نظر جامعه شناختی مانند ماهیت اجتماعی قردیت ،ینروو هرروه هرای
حاکمه ری کشویهای هوناهون ،نحوه ی اییباط قدیت سیاسی با هروه های اجتمراعی و
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غیره نیست یوره ها هم به وییی که ری ایی نظریه عنوان مری شرور لزومراح بری شریل
نیستند (بشیریه)37 ،6731 ،
 -4یأکید پایه یو بر جدایی ایزش هرا و شخصریت از رسرتاویرهای افررار ،حا رل
نگرش پوزیتویستی او است هذشته از ایی نیته که خور چنیی یفیییی بره عنروان یر
ایزش ،جای ناد رایر به رلیل میی نبورن چنیی جداسرازی ،یضرارهایی یا پدیرد نویره
که نه یناا خور پایه یو بلیه کسانی مثل مایی کوالبینسیا یا هم هرفتای کرره است
 -9طبق یعریف پایه یو ،قرای است که افرار به طوی بالفعل براساس رستاویرهایشران
بدون یوجه به چگونگی رست یابی به نناا به یوره و الیت یاسیم شوند بنرابرایی رسرت
یابی ایفاقی یا اشتباهی که بیانگر چگونگی و چرایی الیت بورن ونره الیرت شردن اسرت
منتفی است ،مثالح طبق ایی یعریف ،هرک

قدیت رایر الیت محسوب می شور که البتره

ریمویر الیت حاکم چنیی یعریفی یا نیز م رح کرره است ،اما از ننجا که خور پایه یو به
ناریست بورن چنیی برراشتی پی برره ،برای یوضی  ،ذکر کرره است که همیشه افرراری
هستند که به طوی ایفاقی و بدون راشتی لیاقت ری میان الیت قرای هرفته اند
با طرح ایی مسئله از طرفی موضوو فرایند وچگونگی رسرت یرابی یا کره پریش یرر
رییعریفش یر کرره بور پذیرفته و از طرفی نا

یعریف خرور یا نشریای کررره اسرت

برای یوشی یر شدن موضوو ،فرری یا ری نظر می هیریم کره رایای نفروذ ویأسیرهرذایی
سیاسی است وما طبق یعریف پایه یو بدون پرسش از چگرونگی کسرب ایری موقعیرت
و رفاح به رلیل بالفعل بورن یوان یأسیرهذایی ،او یا الیت می نامیم اما بعد می فامیم کره
ایی فرر فاط به خاطر موقعیت پدیش رایای نفوذ شرده وری اینجرا براسراس یبصرره ی
پایه یو ،او از یعریف الیت خایج است ،همیی حیم ریبایه ی ی

میلیرونر وبسریایی از

یشته های ریگر هم دق می کند (مصل )91-99 ،6739 ،
البته ایناا فاط پایه ای از نادهای وایر شده بر بدنه ی نظریه ی نخبه هرایی پایه یرو
است واندیشمندان مختلف مثل یابرت رال نادهای متنوعی بر الیتیسم وایر کرره اند
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نتیجه گیری
همیشه بشر با ایی سوال مواجه بوره است که حیومت حق چه کسی یا چه کسرانی
می یوانند برمررد حیومت کنند؟ ییی از پاسخ ها یوسط نخبه هرایان م رح شده است
نظریه نخبه هرایی برایی اساس استوای است که ری هرجامعه ای افرراری هسرتند کره بره
علل و انگیزه های متفاوت از موقعیت برجسته ای برخویرای هستند و ری سرازمان هرای
مختلف سیاسی واجتماعی ناش یعییی کننده ای ری یصمیم هیرری برازی مری کننرد بره
عباییی ری ایی نظریه شاهد شیل هیری روطباره هسرتیم؛ ییری فرارسرت (نخبگران) و
ریگری فرورست ،که همروایه طباره ی اول برر طباره ی رود اسرتیالء راشرته و وظیفره
هدایت و یهبری جامعه یا عارده رای هسرتند ظاروی ایری نظریرات الیتیسرتی سرنتی و
کالسی

ری ایتالیا بوره و ری اندیشه های اشخا ی چون پایه یو ،موسیا ود یخلز ریرده

می شور ری ایی میان ویلفررو پایه یو از جایگراهی برجسرته برخرویرای اسرت وی برا
یوییرری یوانشناسانه و نوو نگاه ماکیاولیستی به انسان ،نظریه نخبگان حراکم یا م ررح
ساخته است وی یمامی اقدامات و افعال مام موجور ری جامعه یا ناشی از فعرل هرروه
نخبه می راند و اندیشه های مایکسیسم و به طوی اخرص اندیشره هرای کرایل مرایک
است و ری عیی حال پیرو لیبرالیسم فیری ری جامعه است ازاندیشه های مام پرایه یرو
ری یاستای اندیشه های نخبه هرایانره وی ،نظریره هرررش اروایی نخبگران اسرت وی
معتاد است که همیشه رو طباه [شیر و یوباه] ری حال جابجایی هستند البته میرزان ایری
جابجایی به نوو جامعه -بسته یا باز -بستگی رایر البته نباید فراموش کررر کره اندیشره
های پایه یو با نادهایی مواجه شده اند که ایی انتاارات ری اندیشه های بازسرازی شرده
الیتیسم کالسی

ری قالب نخبه هرایی مررن ،سامان یافته اند
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