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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين. الحمدهلل الذي جعل الحمد مفتاحاً  لذكر

والحمدهلل الذي من علينا بمحمد نبيه صلي اهلل عليه واله
خوب؛ شماها به بيست سالگي رسيديد، ما ديگر در همان سكرات موت هستيم و من مدت هاست كه به 
داليلي چند آرزو مي كنم كه يا دعوتي از من نشود براي صحبت كردن و يا آن قدر به من جسارت و رو بدهد 
كه جواب منفي بدهم، به داليل متعدد؛ يكي اينكه واقعا نه مي توانم بنشينيم و نه مي توانم بايستم و صحبت 
بكنم. دوم اينكه ديگر، زير خاكي شده ايم؛ يعني مطالبي كه داريم خيلي باستاني است و فرصت يا حوصله يا 
حال اينكه به هر حال از طريق شبكة جهاني و اينترنت به اطالعات متفرق دست بياييم و با عنوان خودمان 
از آن اطالعات استفاده بكنيم را هم ديگر ندارم. بنابر اين مطالبم قديمي مي شود و قديمي است و اين را هم 
واقعاً ظلم مي دانم به شنوندگان كه مطالبي را ده بار و پانزده بار و بيست بار بشنوند. حال و حوصلة اين را هم 
كه يك مقداري هم فكر كنم و حاال آن مطالب قديمي را جديدش كنم، ندارم. اين نيازمند اين است كه آن 

دوازده نكته دربارة
استعدادهاي درخشان و نخبگان
سخنرانی شادروان دكتر حسن حبيبی در بيستمين سالگرد تاسيس سمپاد

به مناسب بيستمين س��الگرد تاسيس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مراسمی با حضور 
جمعی از مديران، دبيران و دانش آموختگان سمپاد در تاريخ 16 آبان 86 در مركز همايش های صدا و سيما 
برگزار گرديد. اين مراس��م همراه بود با تجليل از يكی از بزرگانی كه با حمايت های خود نقشی اساسی در 
تاس��يس و نمو سمپاد داشت: مرحوم دكتر حسن حبيبی كه در آن زمان رياست فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی را بر عهده داشت. ايشان كه خود سال ها جزو هيئت امنای سازمان بود، علی رغم كسالت شديد، در 
اين مراسم حضور يافت و طی سخنان خود، به نكات مهمی درباره پرورش نخبگان و اهميت اين امر برای 

كشور اشاره كرد. متن كامل اين سخنان برای نخستين بار در اينجا منتشر می شود.
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مطالب نوشته بشود. چون ارتجالي صحبت كردن، ممكن است كه آن مطالب نو را نتواند بيان كند و آن كار 
را هم نمي توانم بكنم. به هر حال، به اين داليل سعي مي كنم كه به اصطالح جا خالي بدهم و صحبتي نكنم 

و اين هم شايد جزو صحبت هاي آخرين من باشد و ديگر كمتر صحبتي از اين قبيل داشته باشم.
مع ذلك، اين مطالب اين دفعه را هم نوشتم و گرچه هم مختصر است و شايد هم مفيد نباشد، 
ولي تا حدودي هم مرتبط هست با دل مشغولي هاي شما و مجموعاً سازمان ملّي ]پرورش[ استعدادهاي 
درخشان و نخبگان – كه به تعبير آقاي اميرخاني، متوليان متعددي هم پيدا كرده اند. عنوانش را هم 
گذاشتم »دوازده نكته در بارة استعدادهاي درخشان و نخبگان«. چند تا مطلب است كه به ذهن من 
مي رسد. شايد بارها هم گفته باشم؛ ولي گوش شنوا هم– حاال به دليل اينكه مطالب خيلي مبنا ندارد- 
نيست! يعني مي بينيد كه به درد نمي خورد. از اين گوش مي گيرند و از آن گوش به در مي كنند يا اينكه 
گوش را اصاًل باز نمي كنند. ولي به هر حال، ما علينا اال البالغ. ما يك بار ديگر هم اين مطالب را در 

خدمت شما عرض مي كنيم.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

از دورة جديد فعاليت مربوط به استعدادهاي درخشان و به اصطالح قديمي تر تيزهوشان، بيست سال 
مي گذرد و قطعاً دربارة نتيجة كار سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، گزارش هاي الزم داده شده 

است و يا داده خواهد شد. 
آنچه موضوع بحث بسيار كوتاه امروز من است، پرداختن به اين گزارش ها و يا نقد و بررسي آنها نيست. 
برخي از بحث ها در طول اين بيست سال چندين بار مطرح شده است كه »آيا پرداختن به تيزهوشان 
و يا استعدادهاي درخشان به طور مجزا الزم است يا نه؟« و پاسخ هايي هم داده شده است. و هر چند 
هنوز كساني هستند كه با غرض يابي مغرضانه در اين باب همچنان سخن مي گويند، اما با تجديد نظرها و 

گسترش دامنة كار و پرداختن به اين استعدادها، نقدها و يا ايرادها تا حدود زيادي كاهش يافته است.
مسئله در جهت باز شدن چتري كه در زير آن بسياري از استعدادهاي ناشناختة مناطق محروم قرار 
گيرند، و يا اينكه كار نبايد به صورت پرورش مصنوعي انجام يابد و امثال آن، بيش و كم حداقل از لحاظ 
نظري حل شده است و پذيرفته شده است كه به هر حال، بايد فكري به حال استعدادها و توان هايي كرد 
كه به هر صورت در دو طرف طيف استعدادهاي متوسط قرار مي گيرند و كم توان ها و پرتوان ها و افراد 
متوسط را كه جمع كثيري از دانش آموزان و احتماالً دانشجويان را در برمي گيرند، نبايد در يك محيط 
آموزشي و با يك روش تربيت كرد و تعليم داد. اين نكته كه چه بايد كرد، كاري است كه متخصصان 
آموزش و پرورش بايد بدان بپردازند. مسئله اي كه به نظر مي رسد مهم تر از آن باشد، و قطعاً بايد در 
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آموزش و پرورش كشورمان بدان پرداخت، و مسلماً نخستين گروهي كه مي توانند از نتيجة آن برخوردار 
شوند، دانش آموزان متصف به وصف استثنايي و در موضوع گفتگوهاي ما، استعدادهاي درخشان هستند، 
مسئلة تعليم و تربيتي است كه نتايجي بهتر از نتايج كنوني را در آموزش و پرورش به ما خواهد داد. 
اكنون پذيرفته ايم كه در كشور ما، استعدادهايي وجود دارند كه مي توانند در المپيادها، از جمله چهره هاي 
دانش آموزي موفق باشند. و مي دانيم كه با تشكيل برخي از كالس ها و تمرين ها، مي توان به پرورش برخي 
استعدادها، به شناخت برخي ديگر و به راهنمايي دسته اي از آنها در پرداختن به رشته هاي مشخص و 
واگذاشتن رشته هاي ديگر و يا تمركز بيشتر در بخشي از فعاليت هاي علمي و فني همت گماشت؛ حتي 
چند گامي فراتر نهاده ايم و براي كمك به نخبگان، برنامه ريزي كرده ايم . در اين مسير، اگر مسير پذيرفته 

شدة قطعي باشد، بايد به چند نكته توجه كرد:
1-  نخست بايد اين امر يا اين مفهوم نخبگي را به طور كامل و روشن تعريف كرد. آيا نخبگان لزوماً 
بايد براساس يك روش واحد برگزيده و تربيت شوند و مدارك خاصي را قباًل داشته باشند و يا بعداً به 
آنها داده شود و يا همانند همة كساني كه درس مي خوانند و يا مدرك مي گيرند، نه بايد با روش هاي 
متفاوتي سروكار پيدا كنند و نه پس از فراغت از تحصيل بايد در محيط متفاوتي به كار علمي بپردازند. 
نمي گويم كه در اين باره انديشه نشده و يا تصميم اجرايي گرفته نشده است؛ بلكه مي گويم كه اين خط 
و ربط بايد براي همگان روشن شود و روش كار و پرداختن به اين قبيل مسائل، به گونه اي تدوين گردد 

يک نكتة مهم  اين است كه رسيدگي به كار نخبگان و مقدم بر آن تربيت نخبگان را به چه كساني مي توان واگذاشت.
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كه بتوان چگونگي اجراي آن را به لحاظ علمي پيگيري كرد و سبك و سنگين نمود و پس از مدتي، 
حاصل كار را ارزيابي و ارزشيابي كرد.

تعريف  اين  را كه در  تعريف شد، طيفي  اين است كه هنگامي كه نخبگي  مطلب ديگر  2 و3- 
مي گنجد، بايد شناسايي كرد و طبعاً پس از اين شناسايي، تعداد آنها را بيش و كم تخمين زد. اگر تعداد 
اين گروه از حدي فراتر رود، بايد به اين سؤال كه پرسش سوم است پاسخ داد كه آيا اين گروه زياد را بايد 
طبقه بندي كرد يا نه و از ميان آنها به انتخاب دست يازيد و در نتيجه، دامنة نخبگي را بر اثر وجود اين 
فراواني و وفور، محدود ساخت. و يا امكان آن هست كه از محدود ساختن صرف نظر كرد و به همگان 
پرداخت. و يا اينكه اصاًل به امكانات بيشتر نيازي نيست و تعداد آنها بدان اندازه نيست كه نياز به تمهيدات 
بيشتر باشد.خالصه آنكه نمي توان سفره اي را پهن كرد، اما نتوان در آن سفره طعامي غير از طعامي نهاد 

كه قباًل به همگان داده مي شد. يعني طعام تازه بايد طعم تازه اي حداقل داشته باشد.
4- نكتة مهم ديگر اين است كه رسيدگي به كار نخبگان و مقدم بر آن تربيت نخبگان را به چه 
كساني مي توان واگذاشت. آقاي اميرخاني اشارة جدي به اين مطلب كردند. آيا استعدادهايي كه بعدها 
در اثر تربيت نخبه خواهند شد، خود بايد راه هاي نخبه شدن را بيابند و هر يك با امكانات و روش خاص 
خود نخبه شوند يا در طي اين مرحله، دستگاهي دستگير آنها خواهد شد؟ اگر چنين باشد، بايد ديد كه 
چه تعداد نخبه خواهيم داشت و چه تعداد از آنها در سازماني كه براي كمك به آنها تشكيل مي دهيم، 

خود را درگير خواهند كرد و سر از كشورهايي كه نخبه ها را جذب مي كنند، در نخواهند آورد؟
5- به اين معضل كه گفته شد توجه مي كنيم و هر دو مرحله را در طول يكديگر قرار مي دهيم و 
نخبگاني را كه پرورش يافته اند، در نظام و سازمان و سامانه اي كه مي توانند از نخبگان با روش هاي مؤثر 

بهرة علمي و فني و اجرايي بگيرند، قرار خواهيم كرد.
6- هنگامي كه اين مسئله به صورت كامل حل و فصل شد و پاسخ الزم داده شد، كار مهم ديگري 
كه اساسي است، مطرح مي شود و اين كار، فرايندي را كه آغاز شده است، يا به پايان مي برد و يا متوقف 
مي كند. اين كار مهم و اساسي اين است كه آيا كساني كه نخبه نيستند و معلمان معمولي و يا حتي 
اندكي پايين ترند، مي توانند نخبگان را تربيت كنند و يا در مرحلة بعد، كار و بار نخبگان را سامان دهند؟ 
آيا براي انجام اين دو امر مهم، نبايد مديران نخبه داشت و يا حداقل در مراحل ابتدايي، از كساني دعوت 
كرد كه تا حدودي رضايت بخش، از مديران معمولي و متوسط سطح كار و ابتكارشان باالتر است و بيش و 
كم مي توانند با نخبگان بالقوه و نخبگان بالفعل در دو حالتي كه پيش تر گفته شد، تعامل داشته باشند.

ذات نايافته از هستي بخش                    كي تواند كه شود هستي بخش؟
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7- ما براي نخبگاني كه مي خواهيم تربيت كنيم و سپس كار آنها را با ساز و كاري نتيجه بخش 
سامان دهيم، از روي قاعده هزينه هاي قابل توجهي مي كنيم و بنابر اين حق داريم از آنها توقعاتي داشته 
باشيم. البته صددرصد اين توقع بايد علمي باشد، يعنی به هيچ وجه آزادي و آزاد منشي آنها را هدف قرار 
ندهد. در كار علمي نيز سفارش به معناي كارفرمايي و يا علمي كه نافع نباشد و يا در خدمت انسانيت 
نباشد، نبايد ميدان دار شود. اما درخصوص علم نافع، علمي كه در خدمت جامعه اي كه هزينه هاي فراوان 
پرداخت كرده است بر علمي كه نفع آن را جامعه هاي نژادپرست و جنگ طلب مي برند، مقدم است. اما 
جامعة ما و هيچ جامعة ديگري نمي تواند به همة علوم عالم برسد. در نتيجه بايد به اولويت هاي تحقيقي و 
براي تحقق اين قسم تحقيقات، به اولويت هاي آموزشي آينده نگر توجه داشت. شايسته است كه نخبگان 
به آينده و اولويت هاي زندگي علمي آينده بينديشند. براي تعيين اين اولويت و فهرست كردن آنها، بايد 

انديشه كرد.
8- اگر ايران مي خواهد در رديف هاي اول علمي جهان قرار گيرد، و مدعي آن است كه چنين كاري 
ممكن است، چرا نبايد زبان فارسي يكي از زبان هاي علمي دنيا باشد؟ و اگر پاسخ به اين چرا مثبت است 
كه بايد چنين باشد، نه تنها زبان محاورة مردم، بلكه زبان علمش نيز بايد فارسي باشد. ما تا اين زمان 
مي توانيم به خود بباليم كه در سراسر دنيايي كه از جبل الطارق شروع مي شود و به جاكارتا مي رسد، اين 
تنها در ايران است كه زبان علم ما تا سطح فوق دكتري فارسي است. يعني از آن طرف، از مراكش گرفته 
تا اندونزي، اگر حد ليسانسش يا برخي كشورها مثل پاكستان و هند، زبان دورة دبيرستان و دبستانشان 
انگليسي نباشد، از سطح ليسانس به باال همة اينها، يكي از اين دو زبان انگليسي و فرانسوي را و بيشتر 
انگليسي را استفاده مي كنند. تنها ايران است كه در اين مجموعه كه حدود نصف دنيا است، زبان علمش 
تا فوق دكتري فارسي است. اما اين خطر وجود دارد كه با رواج برخي وسايل اطالع رساني و نيز هجوم 
آمريكا و همدستان انگليسي زبانش، زبان انگليسي در ايران نيز در مدارج عالي و خداي ناكرده در سطوح 
متوسطة علمي نيز به كار گرفته شود كه ارتباط جامعة علمي را از مردم نيز قطع مي كند كه آن روز، مباد. 
اما با اندكي غيرت و كوشش و با نوشتن مطالب بسيار مهم از جانب نخبگان به فارسي، جهان علم ناگزير 
مي شود كه فارسي را هم به عنوان زبان علم پذيرا شود. اين وظيفة ملّي همة نخبگان است و مسئوالن 

نيز بايد اين راه را براي نخبگان هموار سازند.
9- مطلب ديگر اين است كه محتواي مسائل و مطالبي كه مربوط به دو دستة نخگان بالقوه و بالفعل 
است و از روي قاعده بايد محتواي مطالب دانش آموزان و دانشجويان نخبه و اموري كه نخبگان بدان 
خواهند پرداخت، متفاوت باشد، بر چه مباني و اصولي اين مطالب استوار است و چگونه تعريف و تحديد 
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مي شود؟ پس از اين تحديد و تعريف، اين محتوايي كه آماده مي شود، در كجا بايد عرضه شود؟
10- در واقع، پس از اينكه محتواها آماده باشد، بي گفتگو به اين نتيجه مي رسيم كه محيط آموزشي و 
يا محيط كار اين گروه ها، تا حدودي اگر نه كاماًل، با محيط معمولي از لحاظ امكانات و تسهيالت، متفاوت 
است. اين امكانات و اين محيط ها را چگونه مي توان فراهم آورد؟ اين مسئله بسيار مهم، داستان هاي 
مشابهي را به ياد مي آورد. آيا تمامي مباحث قبلي در حد بحث و گفتگويي نخواهد بود كه در پايان به 
اين نتيجه مي رسد كه زنگولة نجات بخش را چه كسي و چگونه به گردن گربه خواهد انداخت. و يا با 
تفنگ بدون فشنگ، به عنوان نخستين دليل از هزاران دليل، نمي توان تيراندازي كرد بنابر اين بايد دربارة 

امكانات و تسهيالت، جدي فكر كرد.
11- و نكتة ديگر آن است كه در جامعه اي كه خوشبختانه ارتباطات مردمش با يكديگر بيش از 
جامعه هايي است كه طبقاتي اند و يا اداي طبقاتي بودن در مي آورند، در محيط هاي گوناگون اشخاص با 
يكديگر تماس و ارتباط دارند. اين نخبگان كه روش كار و فعاليت متفاوتي دارند، چگونه بايد تربيت شوند 
كه همچنان روابطشان با كل جامعه و در درجة اول خانواده شان به معني گسترده و گاه نيز محدود، 
همچنان عاطفي و انساني بماند. ]حاال آقاي اميرخاني نشان داد كه بيشتر از آن مي تواند شوخي بكند 
و متلك بگويد، طنز بگويد و حرف هاي حسابش را به زبان مردمي بيان بكند. اين قضيه بايد ادامه پيدا 
بكند.[ اين امر، تنها از نظرگاه جامعه نيست كه مبادا جامعه در اثر رفتار دگرگونة نخبگان لطمه بييند- كه 
اين امر جامعه را از نخبگان نااميد مي كند. بلكه از نظر شخص نخبه هم اين امر مهم و يا مهم تر است؛ 
چون در اين صورت، از كل جامعه مي برد و در نهايت منزوي مي شود و به يك معنا نه تنها ديگر نمي تواند 

نخبه باشد، بلكه از اوج انسانيت به حضيض ماشين وارگي مي افتد و اين حالت فاجعه بار است.
12- آخرين مطلب در اين فهرست ناقص، آن است كه اگر همة اين مسائل كه بخشي از مسائل 
بايد براي  است حل شد، تصميمي كه گرفته مي شود حداقل حتي به عنوان آزمايش هم كه شده 
مدتي قابل توجه برقرار باشد. اين كار بزرگ كاري نيست كه بتوان يك سال يا حتي چهار سال در 
آن تداوم داشت و يك باره آن را كنار گذاشت و راهي ديگر در پيش گرفت. اين كار احتماالً پانزده 
تا بيست سال وقت مي خواهد تا بتوان جوابي روشن و صريح گرفت. در آن صورت نيز بايد در راه و 
روش ها كه هر چند سال يك بار به طور محدود بازنگري مي شود، يك بازنگري كلي كرد و بار ديگر 
پانزده تا بيست سال دورة دوم آن را آغاز كرد و به انجام رساند و سپس تصميم نهايي را اتخاذ كرد. 
آيا آماده ايم و طبع زود رنج و تا حدودي كم حوصله و تازه جومان اجازة چنين چله نشيني را مي دهد؟ 

شايد، و البته بايد. والسالم.


