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 طرح مسئله.1

 چلننهم هلای روش از تکامل  و رشد جهت بسترسازی و اندیشه، و فکر پرورش جهت به کریم قرآن
 مسلیر در دارنلد، را نخبگ  سطنح به رسیدن و رشد قابلیت که های انسان که است خناسته الگنارائه 
. نمایند ایفا آن جانبه همه اعتالی در اساس  نقش  جامعه، هایضرورت مقتضای به و گرفته قرار رشد

 سرننشلت در گلاننخب نقل  اهمیلت بله تنجه با و جامعه در مطلنب شرایط به رسیدن برای بنابراین،
 اثلرات این ای مرحله رصد و جامعه و نخبگان متقاب  اثرات نخبگان، به مربنط  ئمسا واکاوی جامعه،

 جهلت  اسلالم جامعله در مطللنب طیشلراکلردن  فلراهم و یبسترساز». رسد م  نظر به الزم امری
 کیل نبۀجاهمه شرفتیپ و بنده، ریناپذاجتناب  ضرورت یپرورنخبه تینها در و شهیاند و فکر پرورش

 ننلدیپ  اجتملاع ، اسلیس ، فرهنگل ، علمل همچنن مختلف یهاعرصه ملت، با ظهنر نخبگان در
 کنلد و تربیلت را خلال  هلاینابغه بتناند که است ایجامعه یافته، تنسعه معۀجا یک .دارد  ناگسستن

 (.123ص ،2931 ناظری،) «دهد قرار کشنر مدیریت و ریزیبرنامه خدمت در را آنان
 مناسل  هلایروش از یکل  که محتنای  تحلی  روش از هدف، به رسیدن برای پژوه  این در

 آنلان دادن قرار و متناس ، آیات انتخاب با اول مرحله در شده، استفاده است، دین  مفاهیم درک در
 اثربخشل  و معرفل  معیارهای تقنیت، هایشینه برگزیدگ ، هایمؤلفه محتنای  تحلی  جدول در
 نظر منرد هایمقنله کدها بندیدسته سپس و کدبندی با بعد مرحله در آمد، دست به جامعه در انآن
 و هلاداده فراوانل  از اسلتفاده بلا هلاداده تحلیل  و تجزیله به آخر مرحله همچنین در. آمد دست به

 . گردید استخراج قسمت هر در نظر منرد نتایج و پرداخته نمندارها

 اسلتخراج جهلت تلنان  م ایآ م،ینخبگان در جامعه از منظر قرآن کر ریتأثتنجه به ضرورت و  با
و  ایلگن  ملدل بله  وح اتیاز آ برآمده  اجتماع صۀآنان در عر  و اثربخش اتیو خصنص ها مؤلفه

 ضلمن اتیلروا از اسلتفاده با و میکر قرآن منظر از کنشد م حاضر مقاله افت؟یساختارمند دست 
در تراز  آنان انتخاب و یبرتر سب  که را یممتاز یها ژگیو و صفات ان،نخبگ از دیجد  فیتعر باز

 جینتلا بله تنجله بلا را  سنت الهل براساس تیو حما تیتقن یهانهیشو  ،کند انیب ده،یگرد  نخبگ
 .یابد دست گنیا مدل  و ساختار یک به نهایت در و. دینما انیب یمحتن  یتحل جدول
 

 پژوهش پیشینه. 2

 عننان بله را قرآنل  های شخصلیت از یک هر ،تبلیغ در ها اسوه نقش کتاب در( 2972) مقدم عباس 
 در مطلرح های شخصیت صفات و های ویژگ  به و کرده قلمداد فرهنگ  و تربیت  منضنع یک نماد
 .است پرداخته قرآن
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 بله پلرداختن بلا ،«خناص بحث و گرای  نخبه مکت  تطبیق  مطالعه» مقاله در( 2971) ایزدی
 استراتزی همچنن مبنای  های تفاوت همچنین وحیان ، های آمنزه و غرب در گرای  نخبه های تتفاو

 ارائله قالل  در نخبگلان رویکلرد از منبعلث اجتملاع  تحلنل به خناص و نخبگان گذاری هدف و
 .است پرداخته ارزش و بین  مؤلفه دو با عنام و خناص جایگاه تحلی  الگنی

 قالل  در را نخبگلان ویژگل  «نخبگلان رشلد و ها ویژگ  اسای ،شن» مقاله در( 2939) آراسته
 کشلف در یادگیری کیفیت شام  را پرورش نشانگرها، کل ، تنصیف خصیصه، شام ، های جدول
 حل  جدیلد، دانل  کشلف جدیلد، و قدیم دان  میان ارتباط ایجاد دان ، بلندمدت حفظ دان ،
 .کند م   ارزیاب یادگیری به عالقه و دان ، انتقال مسئله،

 همچلنن، معروف گرایان نخبه اندیشه بررس  به «گرای  نخبه و نخبه» مقاله در( 2937) طاهری
 و تجزیله نخبگان های ویژگ  در را آنها منافق نظرات شکل  به و پرداخته 3میخلز و 2منسکا 1پارتن،

 .است نمنده تحلی 
  اتیلآ ذکر با شناسان لغت منظر از نخبه از  فیتعار با ،ینخبگ وهیش( در کتاب 2932)  خیمشا

 ن،یشلاکر ن،یمتقل ن،یملؤمن ن،یهمچلنن مسللم ی ها گروه سپس و کرده  معرف را نخبگان قرآن از
 نمنده است.  از نخبگان معرف یمظهر عننان بهرا  نیو مخلص نیعیعبادالرحمان، مط

 تعریفل  ضلمن «دین  تربیت در دین  نخبگان نق » عننان تحت ای مقاله در( 2939) اعراف 
 حیطله سله در را آنلان نقل  کرده و بلر  اشاره دین  نخبه برای الزم های شایستگ  به دین ، نخبه از

 .تأکیدداشته است رفتاری و گرایش  شناخت ،
 « قرآن یها آمنزه در  نخبگ نیادیبن ارکان و  مبان» تحت عننان یا مقاله در( 2932مقدم )  خان

 اشاره کلرده اسلت  نخبگ  ابیو بستر یساز نهیزم طهیح در صرفا   آنقر از ی ها مؤلفه به  کل صنرته ب
از   فیضمن بازتعراین پژوه  که در پژوه  حاضر در این است مقاله با  نیا تفاوت گفت تنان  مو 

 عنامل  بله و ،ینبلن رهیسل و قلرآن منظلر از نخبگلان و جامعه متقاب  راتیتأثنخبگان از منظر قرآن به 
 رگلذاریتأثقشر حسلاس و  نیمتنجه ا یها  یآس ادامه در و شد خناهد پرداخته( یپرور نخبه) بسترساز

 .دهد  مقرار   ابیمنرد ارز ینبن رهیدر س  دانیو م  و چه به صنرت عمل مهیکر اتیآ  را چه در بررس
از سلنی محققلان   متعدد و متننع یها پژوه  نخبگان حنزه در چند هرشد  مالحظه چنانکه

 میکلر قلرآن مقاصد و میمفاه بتناند که یساختار و مدلوصف  نیرآمده است، با اد ریبه رشته تحر
  وجند ندارد. ،ارائه کند  نخبگ ۀحنز در را

                                                           

1. pareto 

2. mosca 

3. Michels 
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 نخبه شناسی مفهوم. 3

 بلندن دارا املا انلد کلرده تفسلیر را آن خاص  زاویه از هرکدام فن اه  واژه، این تعریف در چند هر
 همله مشلترک وجله تنانلدمل  خلند پیراملنن جامعه در تحنل و تغییر قابلیت و ممتاز، هایویژگ 

 اطلال  فلرد بله منحصلر هلایویژگل  بلا جامعه استثنای  افراد به نخبه افراد». شند واقع هاتعریف
 دلیل  بله نخبله فلرد درواقلع. برخنردارنلد یلادگیری جهت استثنای  تنانای  و قابلیت از که شندم 

آملنزان   )دان «داراست را باالتر سطح در عملکرد قابلیت با هبرجست هایتنانمندی از برخنرداری
 جامعه و تاریخ عرصه گرایان تحنل را نخبگان نظران صاح  از بعض . (4ص، 1001 1،با استعداد

 تأثیری و آورند م  دست به که قدرت  نتیجه در که هستند های  گروه و اشخاص نخبگان،». دانند م 
 احساسلات ها، ایلده وسیله به یا و کنند، م  اتخاذ که تصمیمات  وسیله به یا گذارند و م  جای بر که
 نسلبتا   تعریلف این و شنند م  مؤثر ای جامعه تاریخ  کن  در آورند، م  وجند به که هیجانات  یا و
 از(. 229ص ،2970 روشله،) «دارد مطابقلت معاصر شناسای  جامعه در مصطلح نخبگان عمنم با

 نخبگللان»: اسللت اجتمللاع  هللای دگرگنن  در آن تللأثیر میللزان نخبگلل  تعریللف های مؤلفلله ردیگلل
 محسلنب آن دگرگلنن  کلارکرد بلا ارتبلاط در خاصله جامعله، فعلال بسلیار مبشرین از ای مجمنعه

 تلرین هعملد کله شلند ظلاهر مختلف  اشکال به است ممکن تاریخ  کن  در آنان سهم. شنند م 
 (.211ص همان،) «است الگنسازی و منقعیت و تصمیم اتخاذ آنان،

 آن اثربخش  که بنده( اکتساب  و ذات  از اعم) متمایز هایبرجستگ  دارای که است کس  نخبه
 امتیلازات از برخلنرداری دلیل  به که اندکسان  نخبگان از مراد. »باشد آشکار و ملمنس جامعه در

. گیرند قرار ممتازتری جایگاه در و بنده برتر خند نعانهمن دیگر از تربیت  و محیط  وراثت ، خاص
 حسلاس مقلاطع در کله بزرگ سیاستمداران... و نظام  هنری، علم ، ننابغ هنرمندان، دانشمندان،

 بله نخبگان ۀرد از نیز شنند، واقع ملت و کشنر به ارزنده خدمات و مفید اقدامات منشأ اند،تنانسته
 را نخبله از تعریف  خند منظر از کدام هر نظران صاح (. 12ص ،2973 مهیمن ،) «آیندم  شمار
 محتلنای  تحلیل  جلدول از منلتج نخبگ  های گزاره براساس بررس  و بحث از بعد اند  کردهارائه 

 .شد خناهدارائه  کریم قرآن منظر از تعریف 
 

 نخبگی های نظریه. 3-1

 عرصله در کله نخبگلان  شنند،م  بندییمتقس ننع بردو رویکرد و گزاریتأثیر ننع لحاظ به نخبگان
 صلاح  کلار و عمل  عرصله در کله نخبگان  و بنده ابتکار دارای ایده و طراح  تصمیم، و اندیشه

                                                           
1. Talented students 
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 نخبگلان و فکلری نخبگان. شنندم  تقسیم کل  گروه دو به نخبگان»: باشندم  ننآوری و خالقیت
 فکلر و اندیشله فکلری نخبگان و دهستن اقتصادی و سیاس  قدرت صاح  ابزاری نخبگان ابزاری،

 (.11ص ،2932 القلم، سریع) «کنندم  تنلید دوراندیش  و نگریآینده تئنری بهینه، هایروش
 نق  و جایگاه نیز و نخبگان برآمدن و پیدای  تحلی  و تنصیف برای چارچنب  1نخبگان ۀنظری

 در آنان قدرت و نفنذ حنزه نخبگ ، یۀنظر مبان  در تحنل و تغییر». دهدم  دست به جامعه در آنها
افالطلنن،  یها یپرداز دهیلرا در ا ی گرا نخبله بحلث شلهیگرچله اند. باشد م  آشکار تاریخ رهگذر

واژه نخبله، در قلرن هفلدهم   (. ولل22، ص2913)بلاتنمنر،  «افلتیتلنان  گران میو د 2اولیماک
 یو برتلر  ژگلیو یرفت کله دارا  م به کار ی ت اجناس و کاالهایفین کییو تب فیتنص یبرا یالدیم

 یهجلدهم و نلنزدهم، نخبله بله اشلخاص و گروهلا یهلا ر کاالهلا باشلد. در قرنینسبت بله سلا
نسلبت بله  یبرتلر  و روحلان  اسی، س گاه و منزلت اجتماعیشد که از جا  اطال  م یا  اجتماع

 (.29ص ،2932 ،یگران برخنردار بندند )ازغندید
 قدرت دارای که را های گروه که اجتماع  غال  یۀنظر عننان به گرای نخبه یۀنظر گیریشک  اما

 سلتمیشناسلان سلده نلنزدهم و بجامعله شلهیمحصلنل اند تنانم  بندند، ایویژه اجتماع  نفنذ و
گائتلانن » 3،«تلن پلاره لفلردویو»همچلنن   شناسلانجامعله یفکلر یهلاتلالش واقع در». دانست
 جیلنخبگان به گفتمان غال  و راۀمنج  شد تا آمنز 6«ماکس وبر»و  5«خلزیروبرتن م» 4،«منسکا

 ِ  بر تمرکِز قدرت اجتماع  چهار متفکر مبتن نیمشترک ا ۀدیا. شند  یتبد  اسیس  شناسجامعه در
نظر هستند کله  نیاز نخبگان در همه جنامع است. پاره تن و منسکا بر ا  در دست مجمنعه کنچک

برند و گروه نخست از نظر عدد  فرمان م  رانند و گروه م فرمان  گروه شهیهم ،یادر هر جامعه
 (. 27، ص2933 ،ی)فرهاد« تر از گروه دوم هستند کنچک

 هلر در و آملده وجلند بله نظریله دراین های نشی  و فراز اکننن به تا نظریه این پیدای  آغاز از
 نلنع سله به خالصه طنر به تنانم  که بنده، سیاس  و اجتماع  هاینظام ساختار تابع زمان  مقطع

 :پرداخت ذی  شرح به اجتماع  عرصه در آن مهم
ک یلعننان  کله بله باشند خلز میکا و ممنس پارتن، هینظر نیا صاحبان ک:یکالس ییگرا . نخبه3
ا یلافتله ی  به اعتقاد منسکا در همه جنامع )تنسلعه». کرده است دایظهنر پ  پرقدرت اجتماعنظریۀ

                                                           

1. Elite Theory 
2. Machiavell 

3. Vilfredo pareto 
4. Gaet ano mosca 

5. Michels Roberto 
6. Weber Max 
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کله بلر او  یاکنلد و طبقله کله حکنملت مل یاه(، دو طبقه از مردم وجند دارند  طبقلهافتین تنسعه 
را بله   اسلیس یها تیافته، تمام مسئنلی  یت تشکیک اقلیشند. طبقه اول که اغل  از  حکنمت م

ق یلبخشلد و از طر بله آن مل یا ژهیلأت جامعله، سلازمان داده و شلک  ویلعهده دارد و بله کل  ه
از قدرت را  یورازات و بهرهیارات خند قبضه کرده، و تمام امتیت را در حنزه اخت، قدری انحصارگرا

 یبردار ت تنده که به اطاعلت و فرملانیاکثر  عنیکه طبقه دوم   دهد. در حال  به خند اختصاص م
ت یا با زور و خشننت، تنسط گروه فرمانروا و نخبه، کنترل، هلدایو   قاننن یها اند، از راه وادار شده

 (.212ص ،2973 زاده،سیف) «شنند  و اداره م
 اسلتمرار فرملانبردار برتلنده را خند سیطره ممکن ۀشین هر به نخبه اقلیت گفت تنانم  درواقع

  است شده گرفته نادیده اکثریت نق  و شده مدیریت گروه این تنسط جامعه و اندبخشیده
را در  اسلتیس ، ت در حلنزه اجتملاعبا قلدر یروهاین هینظر نیا در :کیدمکرات ییگرا . نخبه5
 بله». اسلت کلرده دایلپ نملند 1تریوبر و جنزف شنمپکسما یها شهیخند درآورده، که در اند قبضۀ

مشلک   نیلهم بلا ا  دمکراس  برالینانه نسبت به لیب خنش نگرش  حت تر،یشنمپ و وبرماکس اعتقاد
رو اسلت.  روبله ی ها تیحلدودق انتخابلات، بلا میلدر جامعله از طر یریگ میروست که تصلم روبه

 «دانلد  کننده سلطه نخبگان بر جامعله مل نیتضم  را به ننع  برال دمنکراسی، ل نانهیبدب یها نگرش
 ( 941ص ،2939 گیدنز،)

 نیهمچنل ، اسلیس و  اجتملاع یهلا دگرگلنن بله تنجله با هینظر نیا در مدرن: ییگرا . نخبه1
 نیلا از  کلی. اسلت شلده ی هلا دگرگلنن دچلار نیشیپ یهاهینظر مردم، تنده تنقعات و انتظارات

 سیاسلتمداران، از متشلک  ایشبکه. باشدم   که قدرت نخبگان ملشب جادیا هینظر نیا در هانهیش
 . است رانده بیرن صحنه از رقیبان را دیگر که است سرمایه و قدرت صاحبان

یه  منابع و هامهارت از بنم  اداقتص تخلیه جای به هامهاجرت نظریه، این در :مغزها چرخه نظر
 استفاده منرد و گرددبرم  خند کشنر به افزای ،دان  و ارزشمند تجارت کس  با مهاجران انسان ،

 .(71، ص1000 2)ساکسینیان،گیرند. م  قرار
و  بلنه  اکتشاف قیتحق نیا نکهیتنجه به ا بااست که  نیا باشد م یآن ضرور حیکه تنض یا نکته

 نگرفته نظر دررا   خاص ینظر  مبان کندرا از قرآن استخراج   آن است که مدل بر  ائاستقر نهیبه ش
 .است
 

                                                           

1. Joseph Schumpeter 
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 محتوا تحلیل روش تعریف. 4

 و خصنصلیات نلنع  بله کلدام هر که اندداده ارائه روش این از متعددی های تعریف نظرانصاح 
 :گرددم  ذکر ذی  در تعاریف این از مناردی. کنندم  بیان را روش این مشخصات

 همه به اسنادی روش. باشدم  پژوه  در اسنادی روش به مربنط هایشینه از 1محتنا تحلی »
 بلرآورد متلنن و اسلناد بررسل  و تحلیل  مطالعله، پلژوه  هدف آن در که شندم  گفته متدهای 

 علملل  روش یللا معناشناسلل  روش محتللنا تحلیلل  روش(. 24ص ،2930 الحسللین ،) «شللندملل 
 تبلدی  کمل  هلایداده به آنها، عین  تنصیف برای کیف  هایداده روش این در. است متن محتنای

 و اسلتخراج بلا و دهلد تشلخی  را پیلام اجلزای تلا کنلدمل  کملک محقق به شینه این. شنندم 
 (.209ص ،2939 عقدای ،) سازد ممکن را تحقیق منضنع کلیت ادراک آنها، بندیمقنله

 فلن حقیقلت در محتلنا تحلیل »: گنیدم  محتوا تحلیل عننان به خند کتاب در 2باردن لنرنس
 محتلنا تحلیل  بنیلادی تفکلر و محتناسلت تحلی  و تفسیر منظنر به کم  و اصنل  عین ، پژوه 
 برحسل  آن ماننلد و هلاپلاراگراف جملالت، کلملات، و متن یک اجزای دادن قرار از است عبارت

 (.42ص ،2972 باردن،) «اندشده تعیین پی  از که مقنالت  در شنند،م  انتخاب که واحدهای 
 محتلنای کمل  و ملنظم عینل ، تنصیف برای پژوهش  روش یک 3برلسن نظر به محتنا تحلی 

 خللط، ماننللد ارتبللاط  عناصللر تمللام از اسللتفاده ارتبللاط، از منظللنر. اسللت ارتباطللات ظللاهری
 ناصلری، سلادات) اسلت دیگلران عقایلد و هااندیشه در تأثیر جهت... و هانشانه و نمادها ،تصنیر
 (.14ص ،2930
 

 محتوی تحلیل جدول. 4−1

 دارای و مسلتعد های انسلان کله بلنده خصنصیات  محتنی تحلی  جدول برای آیات انتخاب مالک
عر در آنان اثربخش  یا و بنده متمایز های ویژگ   از برخل  هرچنلد. باشلد مشلهند اجتملاع صۀۀ
 داشتن شایستگ  بر مبتن  منهبت  هر دادن که بنده آن بر خداوند حکمت اما بنده، عنایت  هاویژگ 

 نقلاط شلدن مشلخ  و کلریم قلرآن از آیله 209 انتخلاب از پس وصف این با. باشد م  قابلیت و
 سلاختار و ملدل طراح زمینۀ  نظر منرد هدف به تنجه با استخراج  هایمؤلفه کدگذاری و تمرکز،

 .آورد  م وجند را به  کریم قرآن در نخبگ 
 

                                                           

1. content Analysis 

2. Lorens Barden 
3. Burleson 
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 محتوی تحلیل: 1 جدول

 ردیف آیه برجستگی تقویت اثربخشی معرفی شیوه کد
A1 5 561انعام،  خداوند جانشینی درجه رفعت امتحان انسانی کرامت 

A2 کیان از دفاع ای مقایسه 
 بخشی هویت−اسالمی

 وعده −دیگران بر برتری
 بزرگ پاداش-نیکو

 جان با مجاهدت
 2 51نساء،  ومال

A3 اصالح−نیکوکاری گرایی ملع3 51طه،  صالح عمل−ایمان منزلت گری 
A4 تالش درجه رفعت همکاری و تعاون مدیریت سایه در برتری4 32زخرف،  گری 
A5 عمل1 55 احقاف، جهادی روحیه درجات تالش سایه در موفقیت گرایی 
A6 6 13 بقره، ایقحق درک−شایستگی باطل از حق تشخیص هدایت بستر یادآوری و تذکر 

A7 وحی دریافت 
 و راهنمایی

 رحمت کننده داللت
 الهی

 کتاب اعطای
 نعمت، اتمام عنوان به

 چیز هر کننده بیان

 درک−شایستگی
 5 514انعام،  حقایق

A8 8 2اسراء،  شرک گونه هر از مبری گری هدایت غیر والیت نفی یادآوری و تذکر 

A9 ذکر و تسبیح ویژه لطف مورد 
 خداوند

 علم داوری، و حکم
 مسخر فراوان،
 ها کوه نمودن

 5 55انبیاء،  صحیح درک و فهم

A10 58 88انبیاء،  مهارت بافی زره صنعت علم دشمنان از حفاظت خداوند ویژه لطف مورد 

A11 
 ویژه لطف مورد

 سایر بر برتری علم، علمی تواضع خداوند
 55 51نمل،  ظرفیت و شایستگی بندگان

A12 
 یژهو لطف مورد

 خداوند
 از صحیح استفاده

 علم

 زبان
 اعطای−پرندگان

 چیز همه
 52 56نمل،  ظرفیت و شایستگی

A13 
 و ها موفقیت بیان

 دستاوردها
 از صحیح استفاده

 42نمل،  ظرفیت و شایستگی علم عطای علم
 53 

A14 54 52لقمان،  ظرفیت و شایستگی حکمت شکرگزاری احسن انتخاب 

A15 پیشوایی و رهبری الگویی نقش الگو 
 51 24سجده،  یقین−شکیبایی جامعه

A16 
 ویژه لطف مورد

 شکرگزاری خداوند
 شدن جاری باد، تسخیر

 تسخیر مس، چشمه
 دشوار امور انجام و اجنه

و  52سبا،  ظرفیت و شایستگی
53 56 

A17 پایداری و استقامت احسن انتخاب 
 ایمان اهل

 با همنشینی
 صدیقان، پیامبران،
 الحینص شهداء،

 و خدا از اطاعت
 55 65نساء،  رسول

A18 الهی کتاب به عمل ویژه لطف مورد 
 خدا، رحمت در دخول

 او، فضل از مندیبهره
 یافتن هدایت

 کتاب به تمسک
 58 551نساء،  الهی

A19 
 و ها موفقیت بیان

 55 18یونس،  روحی نشاط−ایمان رحمت−فضل و نشاط شادمانی دستاوردها

A20 28 38یوسف،  توحیدی بینش الهی فضل خدامحوری سناح انتخاب 

A21 
 و ها موفقیت بیان

 25 48نمل،  علم الهی فضل شکرگزاری دستاوردها
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A22 22 32فاطر،  کارخیر در سبقت برگزیدگی کریم قرآن به تمسک ای مقایسه 

A23 
 رهبران از الگوپذیری

 افزایش اوصیا و انبیا حب گر اصالح−الهی
 بشارت−نیکی

صالح،  یمان، عملا
 23 23شوری،  محبت

A24 
 در گری تالش

 مغفرت برای سبقت و بخشش غفران نیکو پاداش الهی طاعت
 24 25حدید،  الهی

A25 و  88انعام،  طاعت و بندگی هدایت−برگزیدگی شرک نوع هر نفی طریق ارائه
85 21 

A26 برای اسوه و الگو الگویی روش 
 26 58انعام،  ندگیب و طاعت یافتگی هدایت دیگران

A27 
 ویژه لطف مورد

 و شایستگی برتری−علم شکرگزاری خداوند
 25 51نمل،  علم−ظرفیت

A28 الگویی نقش یادآوری و تذکر 
 نخبگان

 خلوص
−گیبرگزید−ویژه

 نیکان

 قدرت
 بینش−ظاهری

 باطنی

 46و 41ص
 28 45و 

A29 زنان سایر بر برتری 
 خاشع و بردار فرمان

 رکوع و سجده−بودن
 دادن انجام خدا برای

 و پاکی−برگزیدگی
 برتری−طهارت

 و پاکی
 در پرورش−طهارت

 مناسب محیط

عمران،  آل
 25 43و  42

A30 خدا راه در جهاد فرمانروایی الگوی 
 حیث از برگزیدگی
 و علم

 فرمانروایی−جسم

 و شجاعت
 برخورداری−دلیری

 علم از
 38 245بقره، 

A31 
 و مشکالت تحمل

 مصائب
 و معنوی رهبری

 جامعه هدایت
 عنوان به برگزیدگی
 جامعه امامت

 و شایستگی
 در موفقیت−ظرفیت
 سخت های آزمون

 35 524بقره، 

A32 مبارزه در شجاعت برگزیدگی الهی حدود حفظ الهی برگزیده 
 طاغوت با

اعراف، 
544 32 

A33 33 15 نمل، بندگی و عبد خداوند سالم شرک هرگونه از دوری الهی برگزیده 

A34 
 و توحید الگوی
 شرک با مبارزه

 برای پیروی الگوی
 دیگران و پیامبر

برگزیدگی 
 نیکویی −هدایت−

 ابراهیم تنهایی به
 مطیع−بود  ملت یک
 از خالی −خداوند امر

 −انحراف هرگونه
 از مبری −شکرگزار

 شرک هرگونه

نحل، 
523 ،522 ،
 528و  525

34 

A35 آغاز در یتوحیدگرای کننده بازگشت 
 به بازگشت و انابه هدایت−برگزیدگی انسان آفرینش

 خدا سمت
و  522طه، 

525 31 

A36 استمدادطلبی 

 از استمدادطلبی
 نجات برای خداوند

 امری ها بست بن از
 است الزم

 زمره در−برگزیدگی
 صالحان

 در داشتن امید
 دشوار شرایط

و  45قلم، 
18 36 

A37 
 −استمدادطلبی

 الگوسازی رییادآو  و تذکر

 برگزیده
 به پیشتیبانی−

 −هارون وسیله 
 او با خداوند تکلم

، 15یم، مر  شده خالص
 35 13و  12
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A38 خشنود−برگزیدگی اسالمی تربیت یادآوری و تذکر
 خداوند ی

 به وفای
 مدیریت−عهد

و  14یم، مر 
11 38 

A39 35 15و  16یم، مر  راستگو بسیار عالی مقام الگوسازی یادآوری و تذکر 

A40 
 ویژه لطف مورد

 و هدایت پند یادآوری خداوند
 نعمت −برگزیدگی

 در تواضع و خشوع
 48 18یم، مر  خداوند برابر

A41 ها موفقیت بیان 
 همه در جهاد

 −ها عرصه
 بخشی هویت

 ادا جهاد حق برگزیدگی
 45 58 حج، نمودن

A42 آزمودن ای مقایسه 

 از پاکان جداسازی
 اجر−خبیثان 

 −عظیم
 −برگزیدگی

 به دهندگی جهت
 مؤمنان

 ،نعمرا لآ قلبی ایمان−تقوی
555 42 

A43 کننده بازگشت 
 حدود حفظ

 انسجام−الهی
 درونی

 هدایت−برگزیدگی
 یافتن

 برپایی
 به بازگشت−دین

 خدا سمت
 43 53ی، شور 

A44 
 و ها موفقیت بیان

 دستاوردها

 پیروزی و برتری
 اذن به مؤمنان

 الهی

 −وپیروزی نصرت
حکمت−فرمانروایی

 علم −

 روحیه−شجاعت
 44 215 بقره، جهادی

A45 پیامبر الگویی نقش الگو ارائه 41 5−1 نجم، ظرفیت و شایستگی تعلیم 
A46 46 68یوسف،  دانایی و علم دانایی و علم امیدواری خداوند ویژه لطف مورد 

A47 و شایستگی فراوان علم−رحمت الگویی نقش داستانی 
 45 61 کهف، علم −ظرفیت

A48 برای تذکر استمدادطلبی 
 کنندگان عبادت

 رفع و دعا استجابت
 48 84یاء، انب شکیبایی و صبر گرفتاری

A49 الگویی نقش استمدادطلبی 

 استجابت
 در اصالح−دعا
 فرزند−زندگی امور

 نیکو

 کارهای در شتاب
 روی از دعا−خیر

 و خوف
 الهی خشیت−امید

 45 58یاء، انب

A50 از وخروج نجات استمدادطلبی 
 ها بست بن

 و دعا استجابت
 غم از دادن نجات

 رحمت به امیدواری
 الهی

و  85یاء، انب
88 
 

18 

A51 
 ویژه لطف مورد

 داستانی −خداوند
 برای هایی عبرت
 حقیقت اهل

 تعبیر−برگزیدگی
 اتمان −خواب

 نعمت نمودن

 رحمت به اتکال
 و پاکی−الهی

 طهارت
 15 6یوسف، 

A52 
 ویژه لطف مورد

 الهی حدود حفظ خداوند

−برگزیدگی−کتاب
 در گردانیدن مبارک
 سالم -جا همه

 تولد، روز در خداوند
 زنده وروز مرگ روز

 دوباره شدن

 مطیع−بندگی
، 38یم، مر 

و  32، 35
33 

12 
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A53 
 و مشکالت تحمل

 استجابت−رحمت الگوسازی مصائب
 دعا

 −گراستغاثه−صابر
 نندهک بازگشت بسیار

و  43 ص،
44 13 

A54 الهی رحمت نیکوتر رفتار صحیح رفتار الگوی 
 جامعیت

خویی نرم−اخالقی
 پذیریمشورت −

 آل عمران،
515 14 

A55 
 و مشکالت تحمل

 رحمت و درود یافتگی هدایت مصائب
 516 بقره، صبر خداوند

 11 515و 

A56 ویژه لطف مورد 
 −حق به داوری

 از دوری
 نفسانی های خواهش

 در خداوند جانشینی
 زمین روی

 −شجاعت
 16 26 ص، گستری عدالت

A57 نقش− گری اصالح برتری و برگزیدگی 
 هدایت برای الگویی

 مسیر در هدایت
 بر برتری −صحیح
 برگزیدگی −دیگران

 ظرفیت و شایستگی
، 84 انعام،

و  86، 81
85 

15 

A58 هدایت الگوی الگویی روش− 
 وزکات نماز برپایی

 ییپیشوا
 نمودن الهام−جامعه

 نیک کارهای
 18 53یاء، انب گراصالح−بندگی

A59 هالک در خدا وعده ویژه لطف مورد 
 بدکار قوم

 از نجات−علم−حکم
 دانش−حکمت الهی رحمت−بحران

و  54یاء، انب
51 
 

15 

A60 الگوسازی استمدادطلبی 
 استجابت

از  نجات−دعا
 الهی نصرت−بحران

 صبر−استمدادطلب
 شکیبایی و

و  56یاء، انب
55 68 

A61 شکرگزاری الهی درگاه به رجوع− 
 تمکن توحیدی مدیریت

 بسیار
 −کننده بازگشت
 خوب بنده

 65 38 ص،

A62 خشنودی امت شفیع 
 پیامبر

و  امت بخشش
 شفاعت

 هدایت دغدغه
 و پاکی −امت

 طهارت
 62 1ی، ضح

A63 
 −کننده شفاعت

 به نعمت اتمام یرکث خیر شکرگزاری ویژه لطف مورد
 نیک سابقه−پیامبر

 2، 5، کوثر
 63 3و 

A64 عملزندگی از برخورداری الهی حدود حفظ گرا 
 64 56، اعراف تقوا−حقیقی ایمان نیکو

A65 
و  مشکالت تحمل

 61 48، هود عزم و توکل برکات نزول آموزی عبرت مصائب

A66 یک تنهایی هب برکات−خدا رحمت توحیدی مدیریت ویژه لطف مورد 
 66 53، هود نیک سابقه −ملت

A67 دنیوی پاداش توحیدی مدیریت ویژه لطف مورد 
 در موفقیت

 های آزمون
 امیدواری−الهی

و  14، حجر
11 65 
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A67 
 حل در عزم

، صافات وتوکل عزم بحران از نجات آزمودن مشکالت
 68 551و  554

A69 دادن بشارت ها گرفتاری بر غلبه− 
 تقوی−صبر غیبی امدادهای روحیه تقویت

عمران،  آل
 526و  521

 
65 

A70 
 در−ویژه لطف مورد

 صالحان زمره

 الهی برگزیدگان
 تصدیق را همدیگر

 کنند و تأیید
 فرزند به بشارت

 کننده تصدیق
 از −رهبر −مسیح

 −برکنار ها هوس
 امیدواری −صالح

عمران، آل
35 58 

A71 

 زمره در
 مورد−صالحان
 ویژه لطف

 خداوند درگاه مقرب پروری نخبه و یتترب

 سخن−آبرومند
 در مردم با گفتن
 از−پیری و گهواره

 شایستگان

، ل عمرانآ
 55 46و  41

A72 بزرگ پاداش درونی استحکام احسن انتخاب 

 −رفتار نیک
 دعوت کننده اجابت
 −رسول و خدا

 تقوی

، عمران لآ
552 52 

A73 خدا نزد برتر مقام رستگاری و پیروزی جهادی روحیه− 
 خشنودی و بشارت

 −جهاد−ایمان
 خدا راه در مهاجرت

و  28، توبه
25 53 

A74 
و  گر اصالح
 بشارت الهی حدود حفظ ساز تحول

 نندگان،ک توبه
 پرستندگان

 روزه رگزاران،کش
داران، 

 نندگانکوعکر 
 نندگان،کسجده
 به نندگانکتشویق

 ،کنی ارهایک
 از بازدارندگان

 و ناشایست اعمال
 حدود بر مراقبین

 الهی امکاح

 552، توبه
 54 

A75 

 وسابقه اصالت
 لسان/ خوب

 84شعراء، ، صدق
 51 2، ونسی نیکو سابقه بشارت یابیتعالی و رشد

A76 
 و ها موفقیت بیان

 الهی بشارت توحیدی مدیریت دستاوردها
 و نشاط−تقوی

 −سرور
 تقوی−ایمان

، 62، ونسی
 56 64و  63

A77 گرایی عمل 
 با هدایت

 و استوارترین
 ها راه تریندرست

 55 5، اسراء کردار نیک بزرگ پاداش

A78 الهی بشارت شکرگزاری راه دادن نشان 

تأثیرپذیر −متواضع
 −الهی آیات از ی

 −انفاق −بردباری
 نماز برپایی

و  34، حج
31 58 
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A79 هدایت احسن انتخابو گری 
 راهبری

 پر پاداش−آمرزش
 ارزش

 −قرآن از تبعیت
 در الهی خشیت

 نهان

 55، سی
 55 

A80 الهی هدایت احسن انتخاب− 
 الهی بشارت خردمندی

 عبادت از پرهیز
 −طاغوت

 به کننده بازگشت
 تبعیت −خدا سمت

 سخن نیکوترین از

و  55، زمر
58 88 

A81 اصالح اجتماعی منزلتاصالح محبوبیت گری85 56 مریم، گری 

A82 
 ویژه لطف مورد

 صالحان حاکمیت خداوند
 و دادن امکان

 مندی بهره−قدرت
 الهی رحمت از

 امین−مهارت
 11یوسف، 

 16و 
 

82 

A83 
 هایویژگی بیان

 اجتماعی
 −الهی حدود حفظ

 شمار صالحان در درونی استحکام

 روز و خدا به ایمان
 به امر −قیامت
 از نهی و معروف
 پیشی −منکر
 کارهای در گرفتن

 خیر

 عمران، آل
554 83 

A84 صاحبان احتیاط ای مقایسه 
 −الهی تقوای رستگاری خرد

 84 588 مائده، خردورزی

A85 و تذکر خاص عناوین 
 تدبر−یادآوری

 و علم عطای
 81 25 ص، خرد صاحبان حکمت

A86 
 −ای مقایسه
 الهی رحمت یادآوری و تذکر خاص عناوین

 شب دل در عبادت
 و سجده در حال

 رجا و خوف −قیام
 86 5 الزمر،

A87 
 لطف از برخورداری

 گستری عدالت ویژه

 و حکومت
 −فرمانروایی

 داوری−حکمت
 صحیح

 و مقتدر فرمانروایی
 85 28ص،  گستر عدالت

A88 گستری عدالت مردم درخواست 
 و امکان

 الهامات−قدرت
 الهی

 بین گریاصالح
 مردم

و  83کهف، 
84 88 

A89 

 تحمل−داستانی
 و مشکالت

 بیان−مصائب
 هافقیتمو

 و گری هدایت
 راهبری

 علم−دادن قدرت
 احادیث تأویل

 پاکی−صداقت
 بر توکل −نفس

 خداوند
 85 25 یوسف،

A90 عمل به تشویق احسن انتخاب 
 58 26 یونس، خالقیت بهتر پاداشی بهتر

A91 عمل به تشویق احسن انتخاب 
 تقوی−خالقیت دنیا در نیک پاداش بهتر

 55 38 النحل، الهی
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A92 عمل به تشویق احسن نتخابا 
 −صبر−خالقیت دنیا در نیک پاداش بهتر

 52 58 الزمر، تقوی

A93 53 35 النجم، خالقیت نیکوتر پاداشی بهتر عمل به تشویق احسن انتخاب 

A94 تعالی و رشد احسن انتخابرضایت و خشنودی یابی 
 54 551 البقرة، بهتر عمل خداوند

A95 
 و مشکالت تحمل

 در مهاجرت−ایمان برتر مقام توحیدی ریتمدی مصائب
 51 28 التوبة، خدا راه

A96 اقدام و شناسی وقت برتر مقام گری اصالح ای مقایسه 
 56 58الحدید، موقع به

A97 و الگویی نقش الگو ارائه 
 دنیا در برگزیدگی گری هدایت

 و ابتالئات
 −متعدد امتحانات
 طاعت در پیشگیری

 الهی

و  538بقره، 
535 55 

A98 و پیوستگی−تفکر دعا استجابت توحیدی مدیریت یادآوری و تذکر 
 کار در مداومت

عمران،  آل
55 58 

A99 55 53جاثیه،  تفکر قدرت و دادن امکان الهی حدود حفظ ویژه لطف مورد 

A100 
 و گر اصالح
 ساز تحول

 و رشد−گراصالح
 −یابیتعالی

 ماندگار هایارزش

 مسیر در هدایت
 صحیح

 کار در قتسب
 588 46هف، ک گریاصالح−خیر

A101 
 و گراصالح
 سازتحول

 و تربیت
 −پروری نخبه

 ماندگار هایارزش

 مسیر در هدایت
 585 56مریم،  طهارت و پاکی صحیح

A102 عملاصالح دیگران بر برتری الهی حدود حفظ گراعمران،  آل گری
558 582 

A103 عملسیرم در هدایت الهی حدود حفظ گرا 
عمران،  آل گریاصالح صحیح

584 583 

A104 584 5بینه ، صالح عمل−ایمان دیگران بر برتری الهی حدود حفظ معیار و الگو ارائه 

A105 محیط در پرورش رزق پروری نخبه ویژه لطف مورد 
 مناسب

عمران،  آل
35 581 

 آیله 209 تعلداد پلژوه  منضلنع بلا متناسل  و نمننله آیلات در شلد، مالحظه گننه که همان
 تبیلین به که شدند  مشخ  نخبه معرف  های شینه و اثربخش  تقنیت، ها، برجستگ  و مشخ ،

 .شندم  پرداخته هرکدام
 

  کریم قرآن منظر از نخبگان هایویژگی. 4−2

 تحلیل  جلدول در و انتخاب حنزه با مرتبط آیات برگزیدگ ، هایمؤلفه و هاویژگ  استخراج جهت
 11 نهایلت در آنان بندیدسته و هاداده بندیکد با بعد مرحله در. شد داده قرار( 2ول جد)محتنای  

 .اندشده مشخ  1 شماره جدول در که آمد دست به ویژگ  و برگزیدگ  مؤلفه
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 به مندیعالقه باال، انگیزش از برخنرداری را نخبگان هایویژگ ترین  مهم تحقیقات مل  مرکز
 مسلئله، ح  در باال تنانای  باال، ارتباط  هایمهارت باارزش، منضنعات و هاسرگرم  ها،فعالیت
 اسلتثنای ، خالقیلت بلاال، اسلتدالل قلدرت استثنای ، بصیرت زیاد، کنجکاوی العاده، فن  حافظه

 گرچله خصنصیات این(. 7ص ،2939 آراسته،)کند م  ذکر پذیریتحریک و حساس طبع ،شنخ
 کلریم قرآن آیات از استفاده با که برآنیم و بنده نق  دارای اما ه است کرد بیان را ها ویژگ  از برخ 

 بپردازیم. آنان های ویژگ  و خصنصیات بیان به

 کریم قرآن منظر از نخبگان برجسته های ویژگی :2 جدول

 بندی مقوله تمرکز نقاط کدها بندی دسته ردیف

5 A14+A19+A51+A53+A60+A68+A60 دخداون از استمدادطلبی 

 حیطه
 بینشی

2 A29+A37+A71+A87+A51+A62+A99 طهارت و پاکی 
3 A18+A40+A76+A83+A40+A52+A76 هستی های نشانه و آیات از تأثیرپذیری 
4 A21+A27+A46+A30+A59+A82 حکمت و دانش 
1 A8+A34+A51+A78+A20 ظلم و شرک هرگونه از مبری 
6 A6+A28 تفکر 

5 A1+A6+A11+A12+A13+A14+A16+A27+A31+A45
+A47+A57 ظرفیت و شایستگی 

 حیطه
 گرایشی

8 A9+A39+A42+A64+A69+A72+A74+A82+A90+A91
+A74 تقوی مبنای بر فکری رشد 

5 A10+A16+A35+A43+A53+A61+A78 خدا سمت به کننده بازگشت 
58 A72+A78+A88+A89+A90+A91 انتخاب در گزینی به 
55 A51+A65+A66+A87+A65+A68 عزم و لتوک 
52 58+A65A36+A50+A امیدواری 
53 A11+A12+A34 شرایط هر در شکرگزاری 
54 A19+A74 روحی نشاط 

51 A13+A17+A20+A25+A26+A33+A34+A43+A52+
A+A77+A84+A95+A47 بندگی و طاعت 

 حیطه
 منشی

56 A3+A23+A38+A57+A59+A62+A70+A79+A81+A86
+A98+A100+A101+A102 جامعه در گری اصالح 

55 A15+A48+A53+A60+A46+A69+A90+A55 شکیبایی و صبر 
58 A7+A45+A54+A75+A87+A91+A92 خالقیت 
55 A22+A24+A49+A58+A81+A98 کارخیر در سبقت 
28 A30+A32+A44+A56+A74+A85 شجاعت 
25 A63+A66+A73+A103+A29 مناسب محیط در پرورش 
22 A2+A4+A5+A41+A44 تالش روحیه جهادی و یگر 
23 A1+A31+A55+A95 الهی های آزمون در موفقیت 
24 A72+A93 خدا راه در مهاجرت 
21 A80+A10 تخصص و مهارت 
26 A94 موقع به اقدام و شناسی وقت 



                        3011بهار و تابستان / 52ش/ 31س/ علوم اجتماعی اسالم و  51

 

 نخبگلان، هلایویژگل  از مؤلفه 11 استخراج به تنجه با نخبگان هایویژگ  1 جدول براساس
 ایلن کلاربرد براساس همچنین کدها، بندیدسته و کدگذاری از سپ و محتنی تحلی  روش براساس

 را نخبله نظری مبان  بینش  حیطه. شد بندیدسته حیطه و محنر سه در نخبه، عملکرد در هاویژگ 
 منشل  حیطله و کشلانده تصلنیر بله را نخبه هایمندیعالقه و تمایالت گرایش  حیطه کرده، تبیین

 . سازدم  مایانن عمل  عرصه در را نخبه ویژگ 
 

  نخبگان معرفی در کریم قرآن های معیار و ها روش. 4−3

 نق  کدام هر که است نمنده لحاظ را خاص  معیارهای و هامالک نخبگان معرف  برای کریم قرآن
 پاسداشلت و تکلریم بلرای تردیلد بلدون. دارد هملراه بله جامعه اصالح و رشد جهت در را تربیت 

 مستلزم آنان، تخص  حنزه با متناس  هایجایگاه در آنان کارگیری به چنینهم جامعه، در نخبگان
 جهلت بله آن هلدایت  رویکلرد به تنجه با کریم قرآن. باشدم  آنان از مردم صحیح درک و شناخت

گاه  و پروری،نخبه و گرای نخبه فرهنگ همچنین مسیر، و راه دادن نشان  معیارها با تنبه، و بخش آ
 . است نمنده معرف  جامعه به را خند برگزیدگان و نخبگان های ،روش و
 

 کریم قرآن در نخبگان معرفی هایشیوه و معیارها :3 جدول

 بندی مقوله متمرکز نقاط ها کد بندی دسته ردیف
5 A13+A19+A21+A41+A44+A74+A87 دستاوردها و ها موفقیت بیان 

 فرهنگ
 و گرایینخبه

 پروری نخبه

2 
A9+A10+A12+A16+A27+A40+A46+A51+A52+A56
+A59+A63+A64+A66+A67+A70+A71+A80+A85+

A97+A18+A63 
 ویژه لطف مورد

3 A62+A63 کننده شفاعت 
4 A1+A4+A29+A32+A33+A57+79 منزلت و رتبه صاحب 
1 A15+A25+A26+A30+A34+A45+A54+A58+A74+A102 الگو معرفی 

 و راه ارائه
 صحیح مسیر

6 A73 نیک سابقه و اصالت 
5 A23+A24+A81+A73+A98+A99 ساز تحول و گر اصالح 
8 A3+A5+A23+A72+A73+A75+A64+A100+A101 گرا عمل 
5 A6+A7+A14+A17+A20+A77+A78+A88+A23+A72 احسن انتخاب 

58 A8 +A28+A38+A39+A96 یادآوری و تذکر 

گاهی  بخشیآ
 تنبه و

55 A2+A22+A42+A82+A94 یا مقایسه روش 
52 A47+A87+A51 داستانی روش 
53 A35+A36+A43+A48+A49+A50+A61 الهی درگاه به رجوع 
54 A31+A53+A55+A60+A65+A87+A93+A68 مشکالت حل در عزم 
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 چهلارده در معیارهلا ایلن کلریم، قلرآن در نخبگان معرف  هایشینه ،9جدول  نتایج به تنجه با
 و هلدایت حیث از کریم قرآن اهداف نظر گرفتن در و آنها یبنددسته از بعد و گردید مشخ  قال 
 پلرورینخبه گسترش و بسط به ناظر منزلت، و رتبه صاح  همچنن معیارها از برخ  جامعه، رشد

 برخ  قرار گرفته، «پروری نخبه و گرای نخبه فرهنگ» مقنله در آنها خاطر همین به و بنده جامعه در
 تحلت ایمقنلله در سلب  این به و بنده حرکت و مسیر کنندهتبیین الگن، معرف  همچنن معیارها از

 و تلذکر چلنن معیارهلا از دیگلر بعضل  نهایلت در و گرفتله قلرار «صحیح راه و مسیر ارائۀ» عننان
گلاه » عنلنان تحلت ایمقنله در سب  این به و بنده تذکر و بیداری جهت در یادآوری  و بخشل  آ

 .اندگرفته قرار «تنبه
 

   نخبگان تقویت و رشد در قرآنی راهکارهای. 4−4

 شلخ  براسلاس هلر بلرای دارد، عهلده بله را هلاانسان ساختن مأمنریت کریم قرآن که آنجای  از
 الزم بسلترهای چنانچله و اسلت گرفتله نظلر در او شلأن در هدایت  و منزلت ها،قابلیت و هاتنانای 
. سلازدمل  همنار او برای را مطلنب به سیدنر و رشد مقدمات نیز خداوند شند فراهم انسان تنسط

 عرضله در تحلنل و تغییلر هرگننله هسلتند، اجتماع  معادالت در تأثیرگزار بسیار طیف  که نخبگان
 منظلر از باشلدمل  جامعله هلایارزش و نیازها براساس آنان همسنی  عملکرد، از تابع  اجتماع 

 .   باشدم  بااهمیت بسیار کریم قرآن
 

 کریم قرآن در نخبگی تقویت و رشد هایلفهمؤ :4 جدول
 بندی مقوله متمرکز نقاط ها کد بندی دسته ردیف

5 A9+A10+A11+A13+A14+A27+A44+A45+A46+A47+A51+A
52+A59+A85+A87+A83 فکر پرورش حکمت و علم عطای 

 صحیح تشخیص قدرت A6+A85+A70+A67+A64+A52+A51+A49 2 واندیشه

3 A18+A19+A20+A21+A24+A33+A47+A54+A55+A59+A63+A65
+A66+A71+A73+A74+A76+A77+A78+A80+A84+A92+A53 الهی غفران و رحمت 

 و مواهب
 عنایات

 ویژه

4 A2+A42+A65+A73+A75+A77+A88+A89+A90+A91 و دنیوی های پاداش 
 اخروی

1 A79 اجتماعی محبوبیت 

6 A2+A7+A9+A12+A16+A23+A28+A34+A64 زندگی از برخورداری 
 نیکو

5 A8+A18+A25+A26+A34+A35+A40+A43+A82+A98+A99+ 
A101 

 مسیر در هدایت
 صحیح

8 A12+A7+A3+A16+A30+A37+A44+A51+A53+A56+A57+A6
1+A70+A80+A85+A86+A87+A97 قدرت و تمکن 
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5 A8+A48+A49+A50+A59+A60+A68+A96 ها بحران از نجات 

 دهی انگیزه
 تقویت و

 روحی

58 A58+A68+A69+A83+A86 غیبی امدادهای 

55 A28+A29+A42 و ناپاکی زدودن 
 ناخالصی

52 A38+A62+A72+A92 رضایت و خشنودی 
 خداوند

53 A60+A44 در پیروزی و نصرت 
 کار

54 A2+A11+A29+A57+A72+A93+A27+A100+A102 دیگران بر برتری 

 و رتبه ارتقاء
 منزلت

51 A22+A25+A28+A29+A30+A31+A32+A34+A35+A36+A37+
A38+A40+A41+A43+A51+A52+A57+A95 برگزیدگی 

56 A15+A31+A58 پیشوایی و الگو 
55 A17+A36+A81 صالحین مقام 
58 A1+A3+A4+A5+A39+A62+A93+A94 درجه ترفیع 

 
 شخصلیت  نخبه». باشندم  دارا را رشد استعداد بعد، چند یا یک در هاویژگ  سب  به نخبگان

 ممکلن استعداد و تنانای  این. است العاده فن  ذهن  تنانای  و استعداد واجد و دانا ممتاز، برگزیده
 شخصلیت ایلن عملکلرد. باشلد ریاضل  یلا منسیق  استعداد نظیر خاص استعدادی یا کل  ستا

 مناد تفکر خاص، استعدادی هنش ، کام  هایتنانای  همچنن مختلف  هایزمینه در است ممکن
 از یکل (. 2ص ،2931 آراسلته،) «باشلد معملنل از فراتلر رهبری هایتنانمندی و خال  و سازنده

 کیفیلت این میزان به. باشدم  آمنزش سازیکیف  بحث منفقیت به دستیاب  رد رشد، هایشاخصه
 آملنزش در کیفیلت با یادگیری 2اونی  و 1نایتینگ »: گرددم  ایجاد برگزیده افراد در رشد هایزمینه
 میلان ارتبلاط ایجلاد ارتبلاط، ایجلاد دان ، درازمدت حفظ دان ، کشف در تنانای  شام  را عال 
 انتقلال در تنانلای  مسلئله، حل  بلرای دان  از گیریبهره جدید، دان  کشف قدیم، و جدید دان 
 .(20ص همان،) «کنندم  ذکر یادگیری به مندی عالقه و دان 
 ارتقلای جهلت در کله های مؤلفه تقنیت، مؤلفه 23 استخراج از پس 4 جدول نتایج به تنجه با
 هلامنهبت به ناظر که های مؤلفه. قرار گرفت «هاندیش و فکر پرورش» نام به ایمقنله در بنده فکری

 عنلنان تحلت ایمقنلله در بلند، نظلر ملنرد نخبگلان و دربلاره برگزیلدگان  خداوند ۀویژ عنایات و
 تقنیت سب  و بنده انگیزش  عنام  از جزئ  که های مؤلفه. شد گذاشته «ویژه عنایات و مناه »

 در کله های مؤلفه. شد گذارینام «روح  تقنیت و ده انگیزه» مقنلۀ عننان به گردیده، آنان روح 
 «منزللت و رتبله ارتقلای» لۀۀمقلن تحلت بند، متعال خداوند ناحیۀ از رتبه و مقام ارتقای آنها ننع 

                                                           

1. niyhtinyle 

2. oneil 
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 قلرآن نظر منرد درباره نخبگان متعال خداوند هدایت  و حمایت  هایشینه درواقع که شد گذارینام
 . داردم  بیان را

 
  کریم قرآن منظر از اسالمی جامعه در گرایینخبه رآثا. 4−5

 خبلره و متخصل  کلار یروین یاجامعه هر تنسعه در  اساس یهامؤلفه از  کی اینکه به تیعنا با
 رد،یپلذ کله تنسلط نخبگلان انجلام مل یتکننللنژ و عللم ندهیفزا سرعت گرفتن نظر در و باشد م

داشته و کارکرد آنان در جامعله ملنرد تنجله قلرار   گنخب انیبه جر یاژهیکه اهتمام و دارد ضرورت
ُکممْْْلَِیْبُلَوُکمْْ» آیه معنای منرد در خدا رسنل از. ردیگ  شلد، سلؤال( 1مللک، ) «َعَممً َْْأْحَسم َُْْأیُّ

 از بیشلتر ورع و بهتلر عقل  یلک کلدام که بیازماییم را شما آنکه تا یعن »: فرمندند جناب در ایشان
 در(. 122ص ،4ج  ،2404سلینط ، ) «خدایید اطاعت در ترسریع یک مکدا و دارید خدا محارم
 :است شده کدگذاری و بندی دسته اسالم  جامعۀ در نخبگان کارکرد و اثربخش  2شمارۀ  جدول

 
 کریم قرآن منظر از اسالمی جامعه در نخبگان کارکرد و اثربخشی :5 جدول

 بندی مقوله تمرکز نقاط ها کد بندی دسته ردیف

5 A15+A26+A28+A34+A45+A47+A49+A57+A58+A95+A37+
A39+A53+A54 الگومداری 

 بسترسااازی
 وزیر ساخت

2 A37+A38+A39+A40+A46+A48+A51+A52+A83+A84+A65 پندآموزی و عبرت 
3 A9+A11+A12+A13+A16+A20+A21+A27+A32+A63+A76 شکرگزاری 
4 A6+A7+A31+A55+A57+A75+A77+A77+A87 هدایتراهبری و گری 
1 A71+A73+A38+A71+A99+A23 پروری نخبه و تربیت 
6 A1+A42+A68 آزمودن 
5 A2+A41 بخشی هویت 

8 
A2+A10+A18+A22+A25+A29+A43+A50+A52+A59+A64+A67
+A68+A87+A97+A32+A43+A52+A64+A72+A81+A100+A10+

A102 
 الهی حدود حفظ

 و تثبیاااااات
 پویایی

5 A8+A32+A35+A36+A42+A44+A56+A60+A62+A63+A66+A93
+A96+A20+A66+A67+A74 توحیدی مدیریت 

58 A3+A72+A74+A81+A92+A94+A73+A92+A98 یابی تعالی و رشد 

55 A5+A24+A30+A41+A69+A79 و انگیزه ایجاد 
 جهادی روحیه

52 A61+A70+A80 ساالری شایسته 
53 A4+A17+A62+A43+A72+A81 درونی استحکام 
54 A76+A85 گستری عدالت 
51 A11+A12+A12+A23 نافع علم 
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 تنجله بلا نهایت در و شده مشخ  نخبگان اثربخش  مؤلفه 22پیشین   جدول نتایج به تنجه با
 و تثبیلت دیگلری و زیرسلاخت و بسترسلازی دو دسته، یکل  در ها مؤلفه این از هر کدام رویکرد به

 .شنندم  بندی طبقه پنیای 
 

 کمی محتوایی لیلتح. 5

 هاکدگذاری اعتبارسنجی. 5−1

 جهلت دارد، وجند خطا احتمال مفاهیم، از ذهن  متفاوت هایبرداشت لحاظ به کدگذاری در که آنجا از
 پلژوه  یک در. برسد انجام مرحله به باید کدگذاری این دیگر پژوهشگران تنسط پژوه ، اعتبارسنج 

 و بررسل  را آن بله مربلنط متغیرهای یا مطالعه منرد ۀپدید است نستهتنا محقق که میزان  به اعتبار کیف ،
. باشلدمل  شلده انجلام پلژوه  کیفیت کننده مشخ  کدگزاران، بین پایای  میزان. دارد اشاره کند، بیان
 :شند ( معروف است استفاده مK)کنهن  کاپای ضری  به که زیر فرمنل از پایای  میزان برای

                                             
 نسلبت  Peو  دارد، وجلند تنافلق آنهلا ملنرد در که است واحدهای  نسبت P0فرمنل،  این در

 بلین تنافق درجه به بسته کاپا ضری . باشد داشته وجند تصادف  تنافق احتمال که است واحدهای 
 و پلژوه ، کیفیلت بندن باال و تنافق، نشانگر شدت یک به نزدیک مقادیر و بنده متغیر یک و صفر

. باشلدم  تحقیق روش بندن ضعیف نهایت در و تنافق بندن ضعیف نشانگر صفر به نزدیک مقادیر
 تنافقلات تعلداد از کمتلر هاکدگذاری در تنافقات تعداد که است این نشانگر منف  مقادیر همچنین
 .است احتمال  تصادف 

 بنلدیتقسلیم ذیل  جلدول شلرح به ار کاپا ضری  متفاوت سطنح( م2337) 2کنخ و 1لندیس
 :اندکرده

 کاپا ضریب :6 جدول

 توافق شدت کاپا ضریب
 ضعیف 8از تر کوچک

 ضعیف نسبتا   2/8 تا5/8بین
 متوسط 4/8 تا 25/8بین
 زیاد نسبتا   6/8 تا 45/8 بین
 زیاد 8/8 تا 65/8بین

 کامل تقریبا   5 تا 85/8 بین
                                                           

1. Landis 
2. Koch 
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کاپلا،  ی ( و قرار دادن در فرملنل ضلرA) دیگر محقق تنسط کدگذاری از پس پژوه  این در
 : آمد دست به ذی  شرح به زاریکدگ  اعتبارسنج

 
 اه کدگزاری اعتبارسنجی .7 جدول

 توافق شدت کاپا ضریب موافق کد تعداد مخالف کد تعداد کل توافق شدت کل میانگین A موجود متغیرهای
 زیاد نسبتا   15/8 52 35 ها ویژگی

 زیاد 58/8 81 58 معرفی معیارهای زیاد 55/8
 زیاد 54/8 82 25 تقویت های شیوه

 زیاد 55/8 84 55 اثربخشی

 
 معیلار برگزیدگ ، مقنله چهار برای کاپا، ضری  محاسبه از پس شندم  مشاهده که گننههمان

 مشلخ  آنها نگینمیا محاسبه همچنین ،A کدگذاری برای اثربخش ، و تقنیت هایشینه معرف ،
 مقنلله و بلنده بیشلتر دیگلر مقنلله سله از «زیاد» تنافق شدت و 73/0 با معرف  معیار مقنله گردید
 از پلس همچنلین. اسلت داشته تنافق شدت کمترین «زیاد نسبتا  » تنافق شدت و 27/0 با هاویژگ 

 نیلز آن قتنافل شلدت و بلنده72/0میلانگین  این که شد مشخ  کاپا ضری  ک  میانگین محاسبه
 .باشدم  «زیاد»

 
 ها یافته فراوانی. 5−2

 هلا،بنلدیمقنلله شلدن مشلخ  و محتنای  تحلی  جدول از نیاز منرد هایمؤلفه استخراج از پس
 هایتحلی ». داد قرار مطالعه منرد را آنها عددی و کم  حیث از باید بیشتر بررس  و تحلی  جهت
 چله براسلاس محقلق که دهندم  نشان اص  در و کنندم  همنار را کیف  هایتحلی  برای راه کم 

 ذیل  شلرح بله 3 جلدول در .(11ص ،2973 کریپنلدورف،)است  پرداخته کیف  تحلی  به مبنای 
 فراوانل  درصلد براسلاس نمندارهلا، رسلم از پلس و گذاشته فراوان  جدول در را پژوه  هاییافته
 :دشنم  پرداخته آنها تحلی  به هایافته
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 ها یافته فراوانی. 8 جدول

 درصد مجموع فراوانی درصد فراوانی مؤلفه تعداد بندی مقوله عوامل

 برگزیدگی
 21/25 34 6 بینشی حیطه

 85/35 15 8 گرایشی حیطه 588
 88/46 51 52 منشی حیطه

 معیار
 معرفی

 21/35 38 4 پروری نخبه و گرایی نخبه فرهنگ
 25/31 36 1 مسیر و راه ائۀار  588

گاهی  41/25 28 1 تنبه و بخشی آ

 های شیوه
 تقویت

 85/51 24 2 اندیشه و فکر پرورش

 55/41 53 6 ویژه عنایات و مواهب 588
 15/52 28 1 روحی تقویت و دهی انگیزه

 43/26 42 1 منزلت و رتبه ارتقای

 58/16 65 8 پویایی و بیتتث 588 58/43 14 5 ساخت زیر و بسترسازی اثربخشی

 
 و فراوانل  درصلد 33/41 بلا منشل  حیطله ها،ویژگ  مقنله در شندم  مالحظه که گننههمان

 معنل  ایلن بله و داشته هاحیطه دیگر به نسبت درصد بیشترین فراوان ، 72 تعداد و مؤلفه 21 تعداد
 مقنلله در. باشلدم  رفتار و  عم عرصۀ در آنان هایویژگ  نخبگان، هایویژگ ترین  مهم که است
 تعلداد و مؤلفله 4 و فراوان  درصد 12/97 با پرورینخبه و گرای نخبه فرهنگ معیار معرف ، معیار

 در کلریم قرآن هدفترین  مهم که رساندم  را پیام این و بنده، دیگر معیارهای از بیشتر فراوان ، 93
 مناه  شینۀ تقنیت، هایشینه مقنله در. باشدم  پرورینخبه و گرای نخبه فرهنگ نخبگان معرف 

 قلرآن منظر از شینهترین  مهم فراوان ، 79تعداد و مؤلفه 1 و فراوان  درصد 32/42 با ویژه عنایات و
 در و باشلدمل  اشبرگزیلده بنلدگان بله نسلبت خداوند ویژه لطف نظر نشانگر که است بنده کریم

 فراوانل  تعلداد و مؤلفه 3 تعداد و فراوان  درصد 20/21 با پنیای  و تثبیت اثربخش ، مقنله نهایت
 اهمیلت دارای پنیلای  و تثبیلت مرحلله کنلدمل  مشخ  که بنده اثرگذاری مرحلهترین  مهم ،13

   :است شده رسم ذی  شرح به ها مقنله ایمیله نمندار. است بنده بیشتری
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 ها ای تعداد مؤلفه نمودار میله

 
 ها مؤلفه یفراوان یا لهیم نمودار

 از برخنرداری نمندار، به تنجه با نخبگ  بحث در شاخصهترین  مهم که گفت تنانم  درواقع
 از را نخبه انسان زندگ  حساس لحظات وها  بحران رد که باشدم  خداوند ویژه عنایات و مناه 

 .بند خناهد او گر یاری گنناگنن یها شینه به باشد، نیاز که زمان  هر در و نمنده خارجها  بست بن
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 کریم قرآن در نخبگی جامع مدل. 6

 و هلامقنلله ارتبلاط براسلاس نگلاه یلک در تلنانمل  اینک قسمت، هر از هامقنله استخراج از پس
 ذیل  شلرح به قرآن منظر از نخبگ  جامع مدل به آنان، متنال  مراح  همچنین یکدیگر، با هالفهمؤ

 :یافت دست
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کریم قرآن در نخبگی جامع مدل

 نتیجه. 7

 بلر جامعه اصالح و رشد جهت در آنان اثربخش  کریم قرآن در نخبگ  هایشاخصه زا یک  .7−2
 و نخبگلان عملکلرد از تلابع  و آرملان  مطلنب معۀجا به رسیدن. باشدم  دین  هایارزش مبنای

 جامعه یک به دستیاب  در نخبگان اثربخش . باشدم  جامعه رشد و تنسعه فرایند در آنان همسنی 
 و تثبیلت .1 زیرسلاخت  و . بسترسلازی2: اسلت طرح قاب  متنال  مرحله دو در  آرمان و مطلنب

 پایداری.
 گروهل  شخص ، منافع یا و فرد داشتن اصالت بر که غرب  شناسان جامعه نظر برخالف. 7−1

 هلایآرملان جهلت در اصلالح و راهبلری کلریم قلرآن در نخبگل  از هدف دارد، تکیه آن حزب  و

گاهی   بخشیآ
 تنبه و

 و گرایینخبه فرهنگ
 پرورینخبه

یت
تثب

یی و 
پویا

 
زی

رسا
ست

ب
 و 

 زیر
خت

سا
 

 مسیر ارائۀ

 کارکرد
 اجتماعی

معیارهای 
 معرفی

نخبگان در 
 هاویژگی قرآن

 هایتقویت
 الهی

ک و 
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خ

 
در 
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پرورش فکر و 
 اندیشه

تقویت روحی و 
 دهیانگیزه

مواهب و 
 ارتقای رتبه عنایات ویژه
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 آنجای  تا. باشد م  هدایت  و راهبری رویکردی جامعه، در نخبگان رویکرد و بنده انسان −اسالم 
 واسلطۀ بله و کلرده جامعله متعال  هایارزش و هاآرمان فدای را خند کریم قرآن نظر منرد نخبه که

 یابد.م  دست رشد و کمال از مراتب  به ایثاری چنین
 براسللاس هللاشاخصلله ایللن از حاصلل  تعریللف نخبگلل ، هللایشاخصلله تعیللین از پللس. 7−9

 :  شد مشخ  قرآن  های شاخصه
 هلای  قابلیت و اسلتعدادها از بلنده، ویلژه تنانمنلدی و شایسلتگ  دارای کله است کس  نخبه

 اندازی چشلم دارای خداونلد، هلای حمایت و منلدیرضلایت مبنلای و بر نمنده، را استفاده بهترین
 باشد. م  کارساز و گراتحنل ن،الگ فردی جامعه اصالح و رشد جهت در و بنده آرمان 
 تبیلین را نخبگل  سلطنح کلریم قرآن در تنان م  محتنی تحلی  جدول نتایج به تنجه با. 7−4
 کملال حلد به او رشد استعداد هرنظر از که دارد وجند کام  انسان آن عال  تراز در عبارت  به نمند 
 تنانمندی میزان به و تر پایین تراز در و انستد آن نمننۀ تنانم  را اله  اوصیای و انبیاء. است رسیده

 خیلال  شده استخراج الگنی مبنا این بر و. باشدم  دارا را نخبگ  از سطنح  فرد، هر شایستگ  و
 .بند نخناهد غیرواقع  و

 
 پیشنهادات. 8

 ایلن بلر جامعله در سلازیفرهنلگ و وحیلان  هایآمنزه براساس نخبگ  استراتژی تبیین. 3−2
 .اساس

 سلازانسلان تعلالیم روح از برآملده اسلالم  ننین اسالم  تمدن گیریشک  انداز چشم. 3−1
 و رشلد مسلیر در حرکلت و گذشلته مانلدگ عقل  جبران جهت نخبگان تنسط قرآن ،
 املری دینل ، هلایآملنزه از برآملده الگلنی  و بینانه واقع استراتژی یک مبنای بر تنسعه

 .باشدم  داراولنیت
 . غرب جنامع فرهنگ با آن سهیمقا و میکر قرآن فرهنگ در  نخبگ یتژاسترا. 3−9

 . اله دگانیبرگز و نخبگان منرد در میکر قرآن  تیهدا یهانهیش. 3−4

 . نید یهاآمنزه براساس نخبگان از جامعه یریالگنپذ ندایفر  بررس. 3−2

 . اسالم جامعه در حاکمان و نخبگان متقاب  رانیتأث  بررس. 3−1
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