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   سخن سردبیر
خــدا را شــاکریم کــه علــی رغــم موانــع و مشــکالتی کــه 
ــجویان  ــک دانش ــا کم ــتیم ب ــود، توانس ــا ب ــش روی م پی
عزیــز دانشــکده معــارف اســالمی و مدیریــت و اســاتید 
محتــرم شــماره دوازدهــم نشــریه پــل مدیریــت را منتشــر 

. کنیم

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــل مدیری ــریه پ ــا در نش ــالت م رس
دانشــجویان بــا قلم خــو بگیرند و قبــل از اینکه به نوشــتن 
مقالــه و پایــان نامــه مشــغول شــوند، با نوشــتن یادداشــت 
هــای کوتــاه خــود را محــک بزننــد. هــدف جانبی ــای کــه 
دنبــال مــی شــود اینســت کــه افــراد بــا حــوزه هــا و عالیق 
یکدیگــر آشــنا شــوند و بتواننــد ضمــن شــبکه ســازی، 
آنهــا را جــدی تــر دنبــال کنند. عــالوه بــر آن دانشــجویان 
ــژه هــر شــماره،  ــده وی ــا همفکــری روی موضــوع پرون ب

فرآینــد شــناخت یــا حــل مســئله را طــی کننــد.

ــت، در  ــل مدیری ــریه پ ــماره نش ــن ش ــما در دوازدهمی ش
ــده  ــجویان، پرون ــی دانش ــای عموم ــت ه ــار یادداش کن
ویــژه "ســیره مدیریتــی آیــت اللــه مهــدوی کنــی )ره(" را 
کــه بــه مناســبت هفتمین ســالگرد رحلت ایشــان تــدارک 

دیــده شــده اســت، مطالعــه خواهیــد کــرد.

عــالوه بــر آن بــه مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی و ورود 
دانشــجویان جدیــد، مصاحبه ــای بــا آقــای دکتــر رازینی 
داشــتیم تــا نظــام مــاژوالر دانشــکده را بــرای مــا تشــریح 

کننــد. از آقــای مهــدی باقــری، دانشــجوی کارشناســی 
ــات  ــتیم از تجربی ــم خواس ــی ه ــت دولت ــد مدیری ارش

خــود بــرای ورودی هــای 1400 بنویســد.

از دانشــجویان و اســاتید محتــرم می  خواهیــم کــه 
انتقــادات و پیشــنهادات خــود را در مــورد ایــن شــماره 
ــم  ــد، آنهــا را دعــوت مــی کنی ــان بگذارن ــا در می ــا م ب
تــا یادداشــت هــای خــود را در حــوزه هــای مختلــف 
ــام  ــن ای ــد. در ای ــا ارســال کنن ــرای م ــت ب ــم مدیری عل
شــیوع کرونــا کــه از دیــدار یکدیگــر محرومیــم، ایــن 
بهتریــن فرصــت اســت کــه بــا یکدیگــر از ایــن طریــق 

ــاط باشــیم. در ارتب

تــا  مــی خواهیــم  دانشــکده  بزرگــوار  اســاتید  از 
دانشــجویان خــود را بــه نوشــتن در قالــب نشــریه 
دعــوت کــرده و مشــوق هایــی را بــرای آنهــا در دروس 

ــد. ــور کنن ــه منظ مربوط

در پایــان وظیفــه خــود می  دانــم بــه نمایندگــی از 
هیئــت تحریریــه نشــریه و انجمــن علمــی مدیریــت از 
زحمــات ســردبیر ســابق نشــریه، بــرادر عزیــز و کوشــا، 
آقــای حســین آمــاده تشــکر کنــم و از خداونــد متعــال 
بــرای ایشــان ســالمتی و موفقیــت مســئلت مــی کنــم.

ــماره 13  ــژه ش ــده وی ــوع پرون ــق، موض ــرط توفی ــه ش ب
ــود. ــد ب ــا" خواه ــا کرون ــگاه پس "دانش

ومن الله توفیق

ابوالفضل یعقوبی

ــالمی و  ــارف اس ــی مع ــع کارشناس ــجوی مقط دانش
ــی ــت بازرگان مدیری
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ــد  ــت جدی ــالم دوس سـ
هزاروچهارصــدی ام

دارم.  بیست وچهارســال 
در مدرسه ی استعدادهای 
رشــته ی  درخشــان، 
ریاضــی خوانــده ام و در 
ــی  ــا کس ــمان، تنه کالس
بــودم کــه دوســتان و معلمانــش از ســال دوم دبیرســتان 
ــرود:  ــگاه ب ــدام دانش ــه ک ــت ب ــرار اس ــتند ق می دانس
دانشــگاه امــام صــادق علیه الّســالم. نامــم مهدی ســت 
و اکنــون کــه ایــن متــن را می نویســم، ششــمین ســال 
حضــورم در ایــن جــا را ســپری می کنــم. بــا چیزهایــی 
ــیده ام،  ــگاه کش ــن دانش ــال در ای ــش س ــن ش ــه در ای ک
مطمئــن نیســتم کــه اگــر بــه گذشــته بازگــردم، بــاز هــم 
همیــن جــا را بــرای ادامه ی تحصیــل انتخاب کنــم؛ اما 
ــرادران  ــه ی چهــار ســال دانشــجویی در واحــِد ب تجرب
ایــن دانشــگاه، مطالعه، عضویــت در شــورای مدیریت 

انجمــن علمی، مشــاوره ی تحصیلــی، کمک اســتادی در 
چندیــن کالس و...، مــرا بــر آن داشــت تــا مســائلی را بــا 
ــه کــرده ام و  ــان بگــذارم. مســائلی کــه تجرب شــما در می
تکــرار کردن یــا نکردن بعضــی از ایــن تجــارب، می تواند 
برای شــما، دوســت تازه دانشجوشــده ی دوست داشــتنی ام 

هــم مفیــد باشــد.

ــم  ــگاره ه ــن ن ــتم و ای ــردن نیس ــت ک ــن آدم نصیح م
نصیحــت نیســت. تنهــا تجربه نامــه ای مکتــوب اســت. 
ــه آن  ــل ب ــه عم ــه ب ــش از هم ــودم بی ــه خ ــگاره ای ک ن
محتاجــم. هرچنــد کــه می توانــد بــرای شــما هــم نقــش 
یــک توصیه نامــه را داشــته باشــد و بــرای مــن و دوســتان 

ــادآور. ــن و ی ــش نوتیفیکیش ــز نق ــرم نی قدیم ت

ــد؛  ــته ها، امام صادقی هاین ــن نوش ــاص ای ــب خ مخاط
امــا گمــان دارم در هــر دانشــگاهی هــم کــه باشــید، ایــن 

ــد. ــا باش ــد کارگش ــخنان می توان س

ــرار  ــانی ق ــار کس ــد در اختی ــا بای ــن حرف ه  ای
ً
ــا قاعدت

نویسنده: مهدی باقری

22توصیهکهکاشخودمبهآنهاعملمیکردم!
نامه ای به ورودی های جدید

2222  توصیه که کاش خودم به آنها عمل می کردم!  توصیه که کاش خودم به آنها عمل می کردم!
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بگیــرد کــه تصمیــم دارنــد در ایــن دانشــگاه بماننــد؛ امــا 
ــم؛ چــون  ــن اآلن برایتــان می گوی ــن این هــا را همی م
فکــر می کنــم ممکــن اســت روی این کــه دوســت دارید 
ــذارد. و  ــر بگ ــم تأثی ــه ه ــا ن ــد ی ــگاه بمانی ــن دانش در ای
شــاید روی انتخــاب آنانــی کــه هنــوز در دوران مدرســه 

ــد. و کنکورن

 انتشــار عمومی این ســخنان خوشــایند بعضی از 
ً
احتماال

دوســتان امام صادقــی ام نباشــد. حــرف آن هــا را می پذیرم 
و خــود نیــز تاحــدودی آن را قبــول دارم؛ امــا انتشــار آن را 

ــم. ــت تر می دان درس

از طرفــی هــم ممکــن اســت تقســیم افــراد بــه دو 
دســته ی امام صادقــی و غیرامام صادقــی بــه مــذاق 
بعضی هــا خــوش نیایــد؛ امــا چــاره ای نیســت و باألخــره 
دانشــگاه قســمتی از هویــت هــر شــخص اســت، چــه 
ــه  ــن ک ــه ای ــی. خاص ــه امام صادق ــی و چ غیرامام صادق
ــالم  ــادق علیه الّس ــام ص ــگاه ام ــل در دانش ــول تحصی ط
ــمت  ــت و قس ــتر اس ــگاه ها بیش ــر دانش  از دیگ

ً
ــوال معم

بزرگ تــری از زمــان و هویــت محصالنــش را درگیــر 
ــن  ــز ای ــا نی ــر دنی ــد. بســیاری از دانشــگاه های برت می کن
هویت ســازی و اســم گذاری را بــرای دانشجویانشــان 
ــا برچســب ســال ورودی و  انجــام می دهنــد و آن هــا را ب

ــانند. ــگاه می شناس ــته در دانش رش

1-دانشجو باید عاشق باشد!

بــدون شــک علــوم انســانی از همــه ی علوم مهم تر اســت 
)علوم انســانی نخوانده ها هــم بــه ایــن موضــوع معترفنــد( 
و یکــی از بارزتریــن و اصلی تریــن ویژگی هــای کارهــای 
مهــم، ســخت و طاقت فرســا بــودن آن هاســت. بخواهیم 
یــا نــه، آدم حســابی شــدن کار مشکلی ســت. بــرای مثال، 
ِویــن رونــی دربــاره ی کریســتیانو رونالــدو می گویــد »او 
بــرای ایــن کــه کارایــی بدنــش را در باالتریــن حالــت نگه 
ــاعت  ــک س ــر روز در ی ــه، ه ــاه هفت ــول پنج دارد، در ط
مشــخص بــه خــواب می رفــت و در یــک ســاعت 
ــای  ــا تجربه ه ــر دوی م ــد«. ه ــدار می ش ــخص بی مش
شکســت خورده ای از چنیــن برنامــه ای در زندگــی خــود 

داشــته ایم و ســختی اش بــر مــا پنهــان نیســت!

امــا چــه چیــزی باعــث می شــود کــه مــا ایــن 
ــه  ــا را ب ــه م ــت ک ــم؟ چیس ــل کنی ــختی ها را تحم س
جلــو می کشــد و بــه جلــو می رانــد؟ چیســت کــه بــه 
مــا انگیــزه می دهــد؟ رک باشــم: آیــا پاســخی بــه جــز 
ــود دارد؟ ــؤاالت وج ــن س ــرای ای ــه« ب ــق و عالق »عش

 بگــذار کمــی بــا عینــک منفی بینــی بــه موضوع 
ً
اصــال

نــگاه کنــم؛ چــون همیشــه شــرایط بر وفــق مــراد پیش 
نخواهــد رفــت و آن جاســت کــه »عشــق« نقــش اول 

ــد بود: ــتان خواه داس

تنهــا چیــزی کــه به تــو تــوان تحمل سیســتم آموزشــی 
فاســد، برخی مطالــب درســی مزخــرف و کالس های 
ــد  ــتان در فراین ــتم گلس ــات سیس ــل، افتضاح خزعب
انتخــاب واحــد، نمــره ی پاییــن، اســتادان ســخت گیر، 
کالس هــای صبــح زود یــا دیروقــت شــب یــا روزهای 
تعطیــل، تواضــع و فروتنــی و خودشــکنی بــرای 
ــق  ــت. عش ــق اس ــد، عش ــوزی و... را می ده علم آم
اســت کــه باعــث می شــود کــم کاری همکالســی ها 
ــا پــرکاری خــودت   تدریــس ضعیــف را ب

ً
ــا بعضــا و ی

ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک ــق اس ــی. عش ــران کن جب
شــب بیداری و ســحرخیزی را بــه خــود تحمیــل کنــی 
تــا در مســیر هدفــت جلــو بروی. عشــق اســت کــه تو 
را بــه ســمت موفقیــت در ایــن آینــده ی نامعلــوم ســوق 
می دهــد. عشــق اســت کــه درد و دغدغــه را در تــو زنده 
می کنــد و انگیــزه ات بــرای یافتــن درمــان خواهــد بود.

می پرسی منظور من از عشق چیست؟

- عشــق به هــدف کالنــت )یعنی همــان هدفــی که به 
خاطــر آن زنــده ای و نفــس می کشــی. زیباتریــن هدف 
کالن هــم از نظــر مــن، زمینه ســازی ظهور اســت و در 
مقدمــه ی آن، کمک به جمهوری اســالمی در تشــکیل 

تمــدن نوین اســالمی(؛

- عشق به اهداف میان مدتت؛

2222  توصیه که کاش خودم به آنها عمل می کردم!  توصیه که کاش خودم به آنها عمل می کردم!



وازدهم
ره د

شما

14
ماه 00

مهر

امه
ماهن
دو


ویی
شج
دان
می
عل

8

ی
وی

شج
دان

ی 
ها

ت 
اش

دد
یا

- عشق به مسیری که انتخاب کرده ای؛

- عشق به رشته ی تحصیلی؛

- عشق به کاری که می کنی؛

و...

در یک کالم، منظور من از عشــق، عشــق به چیزیســت 
که می خواهی بشــوی و ملزومات و مســیِر شــدنش.

2-هدفــت را انتخــاب کــن؛ عاشــقش شــو؛ 
تکه تکــه اش کــن؛ بنویســش.

ــن،  ــران )والدی ــذاری دیگ ــی نگ ــدف یعن ــاب ه انتخ
ــد.  ــخصش کنن ــو مش ــرای ت ــاور و...( ب ــه، مش جامع
نگذاری بگویند در فالن مســیر شــغلت تضمین اســت 
و در فــالن رشــته می توانــی اســتخدام فالن قبرســتان دره 
بشــوی و...؛ بلکــه خــودت هدفــت را تعییــن کنــی و از 

بیــن هــزاران هــدف، »انتخابــش« کنــی.

انتخــاب هــدف هــم فقــط و فقــط یــک راه دارد: بــه آن 
فکــر کنــی. فکــر کــردن به هــدف هــم فقــط و فقط یک 
راه دارد: بــه هــر هدفــی فکــر کــردی، بپرســی »بعــدش 
چــه؟«. بــا ایــن کار، هــر هــدف بــی ارزش، موقتــی و 
غیرابــدی فــرو می ریــزد و جایــش را بــه هــدف بهتــری 
می دهــد. آن قــدر ایــن ســؤال را بپــرس تــا بــه بهتریــن و 
باالتریــن اهــداف برســی؛ هدفــی بی نهایــت کــه هیــچ 

چیــزی باالتــر و باارزش تــر از آن وجــود نــدارد.

ــی و  ــر کن ــد فک ــودت بای ــم. خ ــتر نمی ده ــح بیش توضی
از درونــت بیابــی اش؛ امــا پنــج جلســه ی اول ســخنرانی 
آقــای پناهیــان در هیئــت میثاق با شــهدا در محــرم 1394 
بــا موضــوع »بــرای نزدیــک شــدن بــه خــدا«، می توانــد 

کمــک بزرگــی در ایــن انتخــاب بکنــد.

تنهــا هدفــی کــه تــو را در برابــر هــر ســختی و مشــکلی 
مقــاوم خواهــد کــرد و دســت از آن بــر نخواهــی داشــت، 
هدفــی اســت کــه عاشــقش شــوی. و تنهــا هدفــی ارزش 
عاشــق شــدن دارد کــه از وجــود تــو بزرگ تــر و باارزش تــر 
باشــد. و تنهــا چیــزی کــه قیمــت و ارزش توســت، همان 
چیــزی اســت کــه نمی گویــم! قــرار شــد بــه آن فکــر کنی 
دیگــر! و تنهــا راه عاشــق آن شــدن، بــه آن ملتــزم بــودن و 
همــه ی وجــود خــود را بــه پــای آن ریختــن اســت. یعنــی 
بــه ایــن فکــر کــن کــه »چــه چیــزی ارزش آن را دارد کــه 
همــه ی زندگی خــود را صــرف آن کنــی؟«. فکر کــردن به 
پاســخ ایــن ســؤال تــو را عاشــق آن هــدف خواهد کــرد... 

ایــن می شــود هــدف کالنــت.

ــزرگ،  ــدف ب ــوند. ه ــدی ش ــد زمان بن ــداف کالن بای اه
ســنگی بــزرگ اســت و غیرقابل برداشــتن. برای برداشــتن 
آن، بایــد تکه هایــش را جداجــدا بــرداری. هــدف بایــد با 

ــود. ــیم ش ــر تقس ــداف کوتاه مدت ت اه

هدف نانوشــته مثل هــوای آزاد اســت؛ نماندنــی و متعلق 
بــه همــه ی مــردم! هدفــی بــرای توســت و قابل دســتیابی 
خواهــد بــود کــه آن را بنویســی و هرازگاهی مــرورش کن

3-مسیرت را بر طبق هدفت بسنج.

ــؤال،  ــه س ــن س ــه ای ــردی، ب ــاب ک ــت را انتخ ــر هدف اگ
پاســخی روشــن بــده: دانشــگاه چه نقشــی در رســیدن به 
 حضور در دانشــگاه الزم اســت؟ 

ً
هدفــت دارد؟ آیا اصــال

اگــر آری، چــرا ایــن دانشــگاه؟

ــط  ــت و آن را فق ــدرک اس ــن م ــا گرفت ــت تنه ــر هدف اگ
بــرای ســر جلســه ی خواســتگاری می خواهــی، خــودت 
را بــا کالس هــای هــرروزه و واحدهــای اضافــی ایــن جــا 
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خســته نکــن.

4-بخوان.

ُپرخوانــی الزمــه ی علــوم انســانی اســت. هــر چیــزی 
کــه بخوانــی، بــا هــر موضوعــی -از کتاب های شــهید 
مطهــری گرفتــه تــا کتاب هــای تخصصــی و رمــان-، 
بــرای تــو جــزو درس محســوب می شــود. چرایــی اش 
بمانــد؛ نمی خواهــم متــن را طوالنی تــر از ایــن کنــم.

5-پراکنده نخوان.

با حــرف قبلــی ام در تناقض نیســت. زیــاد بخــوان؛ اما 
 مثال 

ً
نگــذار پراکندگــی موضوعــات زیاد شــود. حتمــا

اقیانوســی با عمــق cm 2 را شــنیده ای.

6-به خواندن عادت کن.

کســی کــه چشــم و ذهنــش بــه کتــاب خوانــدن عادت 
نکــرده باشــد، در مطالعــه ی کتــب درســی بــه مشــکل 
خواهــد خــورد. مرحله ی قبــل از مطالعه، عــادت به آن 
اســت. راه عــادت به کتــاب هــم اســتفاده از کتاب های 
ــذاب  ــان ج ــه قلمش ــی ک ــت. کتاب های ــتانی اس داس
اســت و خواندنشــان لذت بخــش؛ ذهــن را درگیر خود 
می کننــد و یک ســیر داســتانی دارنــد. در بیــن تجاربی 
کــه مــن داشــته ام، »مربع هــای قرمــز«، »پنجره هــای 
تشــنه«، »ســه دیــدار«، »حاء، ســین، نــون« و »ســالم 

بــر ابراهیــم« برای شــروع مناســبند.

7-به خواندن اکتفا نکن.

بخــوان، زیــاد هــم بخــوان، باکیفیــت هــم بخــوان، بــه 
یــاد هــم بســپار؛ اما خــود را بــا خوانــدن چهارپــا نکن!

ــا در  ــری، ت ــه کار نگی ــل ب ــت را در عم ــا آموخته های ت
شــرایط مختلف به دنبالشــان نگــردی، تا با اســتفاده از 
آن هــا مســائل واقعی را تحلیــل نکنی، تــا تحلیل هایت 
ــا  ــی، ت ــر نکن ــته هایت را منتش ــا نوش ــی، ت را ننویس
بــه خاطــر اولیــن نوشــته هایت مســخره نشــوی، 
ــروز دانشــت را فراهــم  ــه ی ب ــا در جاهایــی کــه زمین ت
ــائل  ــه مس ــا کارت را ب ــوی، ت ــر نش ــد حاض می آورن

بدنــه ی جامعــه مرتبــط نکنی، تــا بــه کارآمــوزی نروی 
و تــا مهارت هــای اســتفاده از آن هــا را نیامــوزی، خــود 

ــد. ــودی ندارن ــد و س ــان نمی دهن را نش

انجــام »کارهــای مرتبــط بــا رشــته« چیــزی اســت کــه 
دانــش خــودت را بــه خــودت یــاد می دهــد. از آن 
ــش و  ــرد دان ــرای کارب ــی را ب ــر فرصت ــو. ه ــل نش غاف
مهارت هایــت غنیمــت بــدان. یکــی از راه هایــش هــم 
ــه اســتادان و دانشــجویان ســال های  ایــن اســت کــه ب
باالتــر کــه چنیــن کارهــای ســراغ دارنــد، مراجعــه کنی 

ــال کاری. ــی دنب و بگوی

از طرفی حواســت باشــد که آزمایشــگاه علوم انســانی، 
جامعه اســت. بــا ماندن در دانشــگاه و فضاهای بســته، 
فایــده ای بــرای کســی نخواهــی داشــت. بــه درون مردم 
بــرو، دغدغه هایشــان را بشــناس، سلیقه شــان را بــدان، 
چیــزی را کــه می گریاَندشــان و می خنداَندشــان 
تشــخیص بده، لباس پوشیدنشــان را ببین، حرفشــان را 
بشــنو...؛ مردم را »آن طور که هســتند« بشــناس. گاهی 
تصــور مــا از مردم، یــک تصــور کاریکاتوری اســت که 
یــا از شــبکه های اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت و یــا 
از تخیــالت خودمــان. ایــن بــه درد نمی خــورد. بــدون 
شــناخت واقعــی مــردم، علوم انســانی خواندنــت مانند 
پرنــده ای بــا یــک بــال اســت. تافتــه ی جدابافته بــودن، 

یکــی از مهم تریــن موانــع بــر ســر راه توســت.

و مالحظــه ی دیگــر ایــن کــه تــا جایــی کــه می توانــی، 
ســعی کــن کار دانشــجویی در دانشــگاه انجــام ندهــی 
و کار بیــرون از دانشــگاه پیــدا کنــی )امیدوارم دوســتان 
انجمــن علمــی بــه خاطــر چــاپ کــردن ایــن بنــد از 
دانشــگاه اخــراج نشــوند(. بــا ایــن کار، هــم بــه تحقــق 
 دســتمزد 

ً
پاراگــراف قبلــی نزدیک تر شــده ای و هم حتما

بیشــتری خواهی گرفــت. دســتمزد کار دانشــجویی در 
دانشــگاه امــام صــادق علیه الّســالم، از نصــِف کمترین 
دســتمزدی کــه در بیــرون خواهــی گرفــت هــم کمتــر 

اســت؛ بیــگاری نــده.

8-مهارت آموز باش.
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تفــاوت مهــارت داشــتن و نداشــتن، تفــاوت بیــن کار با 
اره برقی و اره دســتی اســت. آن که مهارت دارد، ســرعت 
و دقتــش چنــد برابــر بقیــه اســت؛ درســت مثــل آن کــه 
ــانی  ــای انس ــم مهارت ه ــت دارد. ه ــی در دس اره برق
)ماننــد مدیریــت زمــان، تندخوانــی، تقویــت حافظــه 
و...( و هــم مهارت هــای روز )یعنــی تایــپ ده انگشــتی 
ــا  ــز ب ــی نی ــی درآمدزای ــروزه حت ــا و...(. ام و نرم افزاره
ــر  ــا دیگ ــا ب ــت ت ــریع تر اس ــرتر و س ــا میّس مهارت ه

راه هــا.

9-در مقابل قرن بیست ویکم مقاومت نکن.

در مقابل اســتفاده از تکنونولوژی نایســت. هر کاری که 
ایــن روزهــا بخواهــی بکنــی، نرم افــزار یــا اپلیکیشــنش 
وجــود دارد. از جزوه نویســی گرفتــه تــا تقویــت حافظه 
ــای  ــنگین و کاره ــبات س ــان، از محاس ــت زم و مدیری
آمــاری و ارجاع دهــی در پایان نامه هــا و مقــاالت گرفتــه 
تــا آماده ســازی ارائــه، همــه و همــه را نرم افزارهــا انجــام 
می دهنــد. تنهــا کاری کــه بایــد بکنــی، یادگیــری منطق 

ایــن نرم افزارهــا و نحــوه ی کار با آن هاســت.

 )BookReader( به جای خریــد کتــاب، کتاب خــوان
بخــر. بــه جــای کاغــذ، بــا ســرفیس یــا لپ تــاپ جزوه 
بنویــس. می دانــم شــرایط اقتصــادی طوری نیســت که 
بتــوان ایــن چیزهــا را به راحتــی تهیــه کــرد. خــود مــن 
هــم نتوانســته ام! امــا یــادت باشــد هــر یــک روزی کــه 
بتوانــی ایــن چیزهــا را تهیــه کنی و نکنــی، چندیــن روز 
تــو را عقــب می انــدازد. هرچنــد کــه بــدون این هــا هــم 

ــو رفت. ــود جل می ش

10-کالس های تو، حداقل های تواند.

فکــر نکن حــاال کــه هفت ســال در دانشــگاه هســتی و 
 چه خبر اســت. 

ً
کلــی دروس اضافــی می خوانــی، واقعا

نــه! تمایــز تــو در چیزهایــی اســت کــه بقیــه نمی دانند. 
ــه ســطح منابــع کالس  هرگــز در کالس هــای مهــم، ب

ــو. محدود نش

11-منتظر نباش سیب زمینی.

آیــا منتظــری اســتادان تــو را بــه حرکــت درآورنــد؟ آیــا 
ــد  ــی بیفت ــگاه اتفاق ــکل های دانش ــا در تش ــری ت منتظ
کــه پیشــرفتت دهــد؟ آیــا منتظــری دانشــگاه سیســتم 
آموزشــی را عــوض کنــد تــا بهتــر درس بخوانــی؟ آیــا 
منتظــری بعضــی دروس ِچــرِت دانشــگاه کــه محتوای 
ــرِت وزارِت چــرِت  ــرِت آن هــا به دســت قوانیــن ِچ ِچ
علــوم بــه دانشــگاه دیکتــه شــده اســت، عــوض شــود 
تــا بیشــتر بــه دردت بخــورد؟ آیــا منتظــری هــر روز در 
جر و 

َ
دانشــگاه اعــالم کننــد که بیــا و مقالــه بنویــس و ا

کســفورد  جرتــش را بگیــر؟ آیــا منتظری از هــاروارد و آ
ُ
ا

برایــت دعوت نامــه بیایــد کــه »کجا بــودی تا حــاال«؟

ــاق  ــک اتف ــه »ی ــری ک  منتظ
ً
ــا ــا واقع ــک کالم: آی در ی

ــز  ــی ج ــرد و »کس ــو بب ــو را جل ــودت« ت ــرون از خ بی
خــودت« برایت کاری کنــد؟ اگر آری، اشــتباه آمده ای؛ 
ســیب زمینی جایــش در شــکم اســت، نــه دانشــگاه.

ــه  ــز ب ــد، ج ــن نده ــواب« ت ــه »خ ــق ب 12-عاش
ــرگ... ــواِب م خ

»چشــم ها  فرمودنــد:  علیه الّســالم  باقــر  امــام 
ــا  ــر م ــم ب ــد«. نگذاری ــای بدن ان ــپاس ترین اعض ناس
ط شــوند. در قبــر جــا بــه انــدازه ی کافــی وقــت 

ّ
مســل

بــرای خوابیــدن هســت. شــب های دانشــجویی، 
شــب های »کمــی« زودتــر و کم تــر خوابیــدن و 
»خیلــی« بیشــتر تــالش کــردن اســت. از دکتــر طاهــر 
حبیب زاده )فارغ التحصیل حقوق دانشــگاه منچســتر( 
ــن  ــر از م ــم: اگ ــل می کن ــت نق ــه را برای ــن توصی ای
بپرســند بــرای ســال تحصیلــی جدیــد چــه توصیــه ای 
بــرای دانشــجویان داری، خواهــم گفــت زود بخوابیــد 
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13-دانشگاه خر است!

اگــر ایــن جملــه را نپســندیدی، ایــن گونــه بخوانــش: 
»دانشــگاه مرکبی ســت کــه اگــر خــوب از آن ســواری 

ــه جاهــای خوبــی می رســاند«. بگیــری، تــو را ب

مســتقیم تر و مؤدبانه تــر اگــر بخواهــی، می گویــم 
امکانــات را بشــناس و آن هــا را به درســتی بــه کار بگیر. 
اگــر هــم در موقعیتــی دانشــگاه دســت وپا گیــر شــد، 
کمــی پیــاده بــرو. محیــط دانشــگاه بــرای بــه بطالــت 
 طــوری 

ً
گــذران وقــت عالــی اســت. ســاختارها غالبــا

تــو را در خــود هضــم می کننــد کــه حتــی متوجــه گذر 
بیهــوده ی زمــان نمی شــوی. بپــا بلعیــده نشــوی.

14-کار باید تشکیالتی باشد.

صــادق  امــام  دانشــگاه  مزیت هــای  از  یکــی 
علیه الّســالم، زمینــه ی آماده بــرای »کار تیمی« اســت. 
اکثــر دانشــجویان بــه همدیگــر در کلیــت اعتقــادات و 
اســتعدادها شــبیه اند )هرچنــد کــه تفاوت هایــی هم در 
بیــن آنان وجــود دارد(. ایــن موضوع در خیلــی از مواقع 
بــه ضــرر آن هاســت؛ امــا وقتــی بخواهــی کار تیمــی 
انجــام دهــی، ایــن شــباهت ها تــو را ســه-هیچ از بقیــه 
جلــو می انــدازد. بــا انجــام تیمی بعضــی کارهــا )مثل 
مطالعــه ی گروهی، مباحثــه، زبان آمــوزی گروهی، کار 
تحقیقاتــی و پژوهشــی، ســفر و...( ســرعت و بازدهی 

آن هــا چندیــن برابــر می شــود.

ــه تیــم ســاختن و تیــم داشــتن مهارت هایــی الزم  البت
دارد. ایــن جــا مجــال گفتنــش نیســت.

15-گــول اســتفاده از کلمه ی »کار تشــکیالتی« را 
در هــر تشــکلی نخورید.

گاهــی دغدغه ی کار تشــکیالتی، دانشــجویان را به کار 
در »هــر« تشــکلی با »هــر« مســئولیتی وامــی دارد؛ اما 
ــه دانشــگاه آمــده ای؛ دانشــگاه  یــادت نــرود کــه تــو ب
یعنــی محلــی بــرای دانــش. تشــکلی مطلــوب اســت 

کــه تــو را در »کاری کــه مرتبــط بــا دانــش و وظیفــه ی 
توســت« بــه کار بگیــرد. دانشــگاه محــل رشــد در یک 
ــه محــل کار. و اگــر کاری  مســیر مشــخص اســت، ن
بــرای انجــام دادن هســت، زمانــی مطلــوب خواهد بود 
کــه رشــد تــو را در همــان مســیر در پــی داشــته باشــد. 
 آن کار 

ً
اگــر قصــد کار در تشــکلی را داری، ببیــن واقعــا

»چــه رشــدی« بــرای تــو »در همان مســیر« بــه ارمغان 
خواهــد آورد.

16-بگفتــا مــن ِگلــی ناچیز بــودم / ولیکــن مدتی 
ــتم ل نشس

ُ
با گ

مشــکالت مــا یــا حــل می شــوند و یا نــه. اگر حلشــان 
کنیــم، فِبهــا الُمــراد؛ ولــی اگــر هنــوز نتوانســته باشــیم 
و آن مشــکل هنــوز وجــود داشــته باشــد، همنشــینی با 
کســی کــه خــودش از همــه جــا بریــده و ناامید اســت، 
امیــد مــا بــه پیشــرفت را هــم نابــود می کنــد. ناامیــد 
شــدن، ناامیــد کــردن و بــا ناامیــدان همنشــینی کــردن 
هیــچ ســودی نــدارد و بلکه ضــرر هــم دارد. کــدام آدم 
عاقلــی اســت کــه دنبــال کار بی ســود و ُپرضرر بــرود؟!

اســتیو جابــز جملــه ای گفته اســت که خیلی دوســتش 
دارم: »اگــر در هــر بــاری که کســی بــه من گفــت »این 
کار غیرممکــن اســت«، یــک دالر بــه حســاب بانکــی 
مــن اضافــه می شــد، خیلــی زودتــر از این هــا بــه ایــن 
ــزه،  ــراد بی انگی ــردن از اف ــیدم!!!«. دوری ک ــا می رس ج
 عقل زیــر آن را امضــا می کند.

ً
حکمی اســت که قطعــا

زیادند. یک وقت به تورشان نخوری.
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19-خوش بگذران؛ ولی نه خیلی.

امکانــات رفاهــی تا حــد قابل قبولــی برایت فراهم اســت. 
ایــن موضــوع می توانــد یکــی از اصلی ترین دالیــل درس 
نخواندن دانشــجویان باشــد. بایــد درد را در خودمان زنده 

نگــه داریم تــا حرکــت کنیم.

20-دنبــال راه هــای بهتــری بــرای تلــف کــردن وقــت 
خــود بــاش.

ــای  ــا بحث ه ــود را ب ــت خ ــم وق ــش می کن ــو خواه از ت
ــازی  ــای مج ــه در گروه ه ــروته و بی نتیج ــوده و بی س بیه
ــع  ــا قان ــوع بحث ه ــن ن ــس در ای ــچ ک ــده. هی ــدر ن ه
ــول  ــار تح ــت دچ ــک تویی ــا ی ــس ب ــچ ک ــود. هی نمی ش
بینشــی نمی شــود. هیــچ کــس بــرای نظــر تو کــه حاصل 
مطالعــه و تفکــر و تجربه نیســت، تــره هم خــرد نمی کند. 
هیــچ ضدوالیت فقیــه ای با بحث هــای تلگرامــی طرفدار 

آن نمی شــود.

 ارزش صحبــت دارد، در یــک دیدار 
ً
اگــر موضوعی واقعــا

حضــوری به آن بپــرداز. اگــر می خواهی نظــرت را در یک 
موضــوع بیــان کنــی، یــک یادداشــت در آن بــاره بنویــس. 
ــت را  ــردن وقت ــف ک ــتاگرام و... ارزش تل ــرام و اینس تلگ

ندارند.

21-کمی هم سخنان گنده تر از دهانم

ســخن درســت را بایــد از هــر کســی -هرچنــد خــودش 
بــه آن عمــل نکنــد )یعنی مــن(- آموخــت. از بســیاری از 
بــزرگان شــنیده ام کــه اگــر می خواهــی تغییــری در خــود 
ایجــاد کنــی، وقتــش همیــن ایــام جوانــی اســت. به ســن 
مــن کــه برســی، ســخت اســت و در ســال های بعدتــر، 
ــت  ــت و جماع ــاز اول وق ــر نم ــن. اگ  غیرممک

ً
ــا تقریب

ــی،  ــح می خواه ــت صب ــاز جماع ــر نم ــی، اگ می خواه
اگــر می خواهــی از رذایــل اخالقــی خــالص و بــه 
فضایــل آراســته شــوی، اگــر می خواهــی از راحت طلبــی 
رهــا شــوی و یــا اگــر می خواهــی تکبــر و غــرور را کنــار 

بگــذاری، همیــن اآلن وقتــش اســت.

ون؟؟؟
ُ
فَعل

َ
وَن ما الت

ُ
قول

َ
پی نوشت: ِلَم ت

17-زبان بیاموز.

اگــر هــر چــه را کــه قبــل و بعــد از ایــن مــورد نوشــتم و 
خواهــم نوشــت، فرامــوش کنــی، اشــکالی نــدارد. اگــر 
می خواهــی فقــط یــک جملــه از جمالتــم را انتخــاب 
کنــی، ایــن جملــه همــان اســت. ایــن را کســی بــه تــو 
می گویــد کــه پنــج زبــان می دانــد و در صــدد یادگیــری 
ــود و  ــا می ش ــوز. ت ــان بیام ــت. زب ــم اس ــان شش زب
می توانــی، زبــان بیامــوز. بی ضــرر اســت و ُپرمنفعــت.

18-استاد داشته باشید.

ــك َمــن لیــَس لــه حکیــٌم ُیرِشــده«. از بین 
َ
فرمــود: »هل

اســتادان، بــا کســانی بــاش کــه مســیر آینــده را بــرای تو 
همــوار کننــد و از خوبی هــا و بدی هــای مســیرت آگاه 
 اســتادانی کــه بــا جــرأت بگوینــد 

ً
باشــند. مخصوصــا

ــورد. ــه دردت نمی خ ــدام کالس ب ک

 
ً
فاصله ی بین اســتاد و دانشــجو در این دانشــگاه معموال
ــتادان  ــگاه ها، اس ــر دانش ــه دیگ ــبت ب ــت. نس ــم اس ک
محتــرم خــود را نمی گیرنــد و از ایــن کــه بــه آن هــا زنگ 
ــوند.  ــت نمی ش ــروی، ناراح ــان ب ــه دفترش ــا ب ــی ی بزن
ــم کالم  ــو ه ــا ت ــوری، ب ــذا بخ ــان غ ــر در کنارش اگ
ــد.  ــت می آین ــه عیادت ــوی، ب ــار ش ــر بیم ــوند. اگ می ش
اگــر جشــن عروســی بگیــری، در آن حاضر می شــوند. 
اگــر از آن هــا بخواهــی، به مناســبت های مختلــف برای 
ــه ی  ــن فاصل ــن از ای ــد. بنابرای کالس شــیرینی می خرن
کــم، به درســتی و بــه نحــو مثبــت اســتفاده کــن و از این 
نزدیکــی برای رشــد در جوانــب مختلف بهره ببــر. الزم 
بــه تذکــر نیســت کــه ایــن نزدیکــی نبایــد باعــث عبور 

از حــدود ادب گــردد.

معیارهــای انتخــاب اســتاد مختلــف اســت؛ امــا اگــر 
ــم: ــار از مــن بخواهــی، می گوی فقــط دو معی

- کســی کــه بــا بیــرون از دانشــگاه ارتبــاط دارد و بیرون 
از دانشــگاه هــم بــرای حرفــش ارزش قائل می شــوند؛

ــم  ــک ه ــی و غیرتئوری ــدان عملیات ــه در می ــی ک - کس
ــش دارد. ــر آت ــتی ب دس
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22-کالم آخر

ســخنم را بــا ایــن کالم از عاِلــِم شــهید، دکتــر مصطفــی 
چمــران تمــام می کنــم کــه شــاید خــودش، نوعی تفســیر 
از کالم مــوال أمیرالمؤمنین علیه الّســالم باشــد کــه فرمود: 
ُه 

ْ
ــد ْم َیِج

َ
ــْن ل  َو َم

َ
ــال ُه َص

َ
ــد ــْن وَج ــلطاٌن؛ َم ــُم س »الِعل

یــِه«. ایشــان همه ی ســخن را در همیــن عبارت 
َ
 َعل

َ
ِصیــل

ــد: گفته ان

»ای خــدا، مــن بایــد از نظــر علــم از همــه برتــر باشــم؛ 
تــا مبــادا کــه دشــمنان، مــرا از ایــن راه طعنــه زننــد. بایــد 
بــه ســنگ دالنی کــه علــم را بهانــه کــرده و از ایــن راه بــه 
دیگــران فخــر می فروشــند، ثابــت کنــم کــه خــاک پــای 
مــن هــم نخواهنــد شــد! بایــد همــه ی آن متکبــران را بــه 
ــن  ــرد روی زمی ــن ف ــود خاضع تری ــو درآورم؛ آن گاه خ زان

باشــم...«

امــام زمان علیه الّســالم منتظــر چنیــن یاورانی ســت. 
و چــه کســی بهتــر از مــن و تــو، دوســِت جدیــد 

هزاروچهارصــدی ام؟؟؟

ــی، ورودی 95،  ــت دولت ــجوی مدیری ــدی باقریدانش مه
ــالم ــام صادق علیه الّس ــگاه ام دانش

ImMahdiBaqeri@gmail.com

Twitter ,Instagram ,Telegram & Bale:     

@ImMahdiBaqeri
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نظــام مــاژوالر دانشــکده بــرای پاســخ بــه چــه 	•
نیــازی شــکل گرفــت؟

جایــگاه نظــام مزبــور در اهــداف دانشــکده و 	•
به صــورت کالن تــر دانشــگاه و در نهایــت ســاخت نظــام 

فکــری تمــدن نویــن اســالمی چیســت؟
ســاختار تحقیق و توســعه نظــام مزبــور به چه 	•

ــت؟  صورتی اس
مــاژول بــه معنــای پیمانــه آمــده اســت. حــال 	•

ســؤال آن اســت کــه دانشــکده قصــد دارد چگونــه 
ــا  ــئله محور ی ــخص بنماید؛مس ــا را مش ــروف آن ه مظ

ــور؟ ــوع مح موض
ــط 	• ــد توس ــاژول جدی ــف م ــکان تعری ــا ام آی

ورودی های جدید وجود دارد؟ 
مباحــث اســالمی در مدیریــت مالــی کــه از 	•

ــاد  ــالمی ی ــرمایه اس ــازار س ــالمی و ب ــداری اس آن بانک
شــده اســت، تــا چــه میــزان جــدی اســت؟ برنامه ریــزی 

نویسنده: مهدی باقری

آشنایی با نظام ماژوالر دانشکده مدیریتآشنایی با نظام ماژوالر دانشکده مدیریت

آشناییبانظامماژوالردانشکدهمدیریت
مصاحبه با دکتر روح اهلل رازینی

در پــی آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در نظــر داشــتیم در طــی مصاحبــه ای کوتــاه خدمــت دکتــر 
رازینــی جهــت معرفــی نظــام مــاژوالر دانشــکده برســیم؛ تــا بتوانیــم زمینــه آشــنایی هرچــه بهتــر 
ورودی هــای جدیــد بــا دانشــکده را فراهــم ســازیم. از طرفــی مخاطبــان ورودی هــای ســال هــای 
قبــل ضمــن آشــنایی بــا ایــن نظــام از تغییــر و تحــوالت ایــن عرصه کــه حاصــل زحمات مســئولین 
امــر همچــون دکتــر لطیفــی  و ســایر بزرگــوران بــوده مطلــع شــده و بــا بخــش هــای مختلف رشــته 
خــود آشــنا شــوند. بــه همیــن علــت در ابتــدا ســواالتی مطــرح شــد تــا هــدف از برگــزاری جلســه 

تبییــن شــده و در ادامــه توضیحــات جنــاب دکتــر رازینــی ثبــت و ضبط گشــته اســت. 
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ــاد؟ ــد افت ــاق خواه ــی اتف ــه صورت ــه چ ــی آن ب  آموزش

بخش دوم ) توضیحات(

ــی در  ــر رازین ــاب دکت ــات جن ــش توضیح ــن بخ در ای
رابطــه بــا ســواالت مطــرح در بخــش قبــل بــه صــورت 
ــیر  ــدا س ــت. در ابت ــده اس ــت ش ــع ثب ــیر جام ــک س ی
تاریخــی مباحــث و در ادامــه اهــداف و چگونگــی انجام 
امــور و در نهایــت مســائل جانبــی برنامــه درســی جدیــد 

مــورد بحــث قرارگرفتــه شــده اســت. 

ــت در  ــته مدیری ــی رش ــه درس ــه و برنام 1.1- تاریخچ
ــالم( ــادق )علیهالس ــام ص ــگاه ام دانش

دانشــکده و رشــته مدیریــت جــزء دانشــکده های نســل 
دو در دانشــگاه امــام صــادق)ع( محســوب می شــود. در 
ــا تعریــف برنامــه  واقــع ایــن رشــته بعــد از یــک دوره، ب
درســی متناســب بــا دروس معارفــی و در وس مدیریتــی 
مشــابه ســایر دانشــگاه ها، به عنــوان رشــته معــارف 

اســالمی و مدیریــت طراحــی شــد.

دکتــر گــودرزی و دکتــر شــیخ زاده، مســئولیت طراحــی و 
نــگارش برنامــه راهبــردی دانشــکده را بــر عهــده داشــتند. 
باتوجه بــه برنامــه راهبــردی دانشــکده، ضــرورت تحــول 
ــه  ــن باتوجه ب ــد. همچنی ــاس ش ــی احس ــه درس در برنام
ســطح عمــده تغییــرات در عرصه هــای مختلــف دانــش 
مدیریــت، الزم بــود تغییراتــی صــورت بگیــرد. بنابرایــن 
موضــوع بازنگــری برنامــه درســی، در دانشــکده مدیریت 

مطرح شــد.

بازنگــری برنامــه درســی در طــول حــدود 15 ســال 
ــاز اول،  ــت. ف ــده اس ــام ش ــاز انج ــد ف ــته در چن گذش
شــناخت وضــع موجــود بــود. منظــور از وضــع موجــود، 
وضعیــت گرایش هایــی اســت کــه ذیــل رشــته مدیریــت 
در دانشــگاه های داخلــی و خارجــی تعریــف شــده 
ــع  ــایی وض ــئولیت شناس ــه، مس ــن مرحل ــد. در ای بودن
موجــود در گرایــش بازرگانــی با آقــای دکتر گنجعلــی، در 
گرایــش دولتــی بــا آقــای دکتــر امامــی، در گرایــش مالــی 

بــا آقــای دکتــر صادقــی و در گرایــش صنعتــی بــا بنــده 
ــود. ــی( ب ــری رازین ــای دکت )آق

ــمت  ــه س ــت ب ــت حرک ــی جه ــائل اساس 1.2 - مس
تحــول

بطــور کلــی مــی تــوان گفــت مجموعــه ای از مســائل 
ــر ضــرورت تحــول در برنامــه درســی را  ــه شــرح زی ب

اجتنــاب ناپذیــر کــرده بــود:

گرایشــها  ســازی  روزآمــدی  ضــرورت   -1.2.1
و  تغییــرات  بــا  درســی،  هابرنامــه  ســرفصل  و 
دســتاوردهای صورت گرفتــه در حــوزه جهانــی تطابق 
نداشــت. بــه عبارتــی، باوجود ســرعت بــاال در تحول 
ــا  ــن و طبیعت ــث نوی ــرح مباح ــت و ط ــش مدیری دان
ایجــاد گرایــش هــای جدیــد در رشــته، برنامه درســی 
جــاری متناســب بــا تغییــرات نبود. پــس مســئله اول، 

ــود.  ــی ب ــه درس ــودن برنام ــه روز نب ب

1.2.2- ضــرورت ارتقــاء رویکــرد تلفیــق و جایــگاه 
مباحــث مدیریــت اســالمی در برنامه درســیمدیریت 
اســالمی به صــورت متقــن در برنامــه درســی لحــاظ 
نشــده بــود و بایســتی بیــن دروس مدیریتــی متعــارف 
شــکل  منطقــی  تلفیقــی  اســالمی  مدیریــت  و 

می گرفــت.

ــگاه  ــق در دانش ــیر تلفی ــاظ س ــه لح ــع اول ب در مقط
امــام صــادق )علیهالســالم(، دروس معارف اســالمی 
ــرار  ــایر دروس ق ــار س ــتقل در کن ــته مس ــوان بس به عن
گرفتــه بود. در طی ســال هایی کــه از فعالیت دانشــکده 
گذشــت، بــا افزایــش تعــداد فارغ التحصیــالن و انجــام 
کارهــای پژوهشــی و ایجــاد دانــش انباشــته، الزم بــود 
تلفیــق پویاتــری در دروس انجــام شــود؛ به شــکلی که 
در ســرفصلهایی کــه قابلیــت طــرح رویکــرد اســالمی 
وجــود دارد، بــه ایــن رویکردهــا در کنــار ســرفصلهای 
متعــارف اشــاره شــود. بــه عنــوان مثــال در حــوزه هایی 
مثــل بانکــداری، منابــع انســانی، رفتــار ســازمانی و ... 
بــه تدریــج دیــدگاه هایــی بــر پایــه رویکــرد اســالمی 
شــکل گرفتــه بــود کــه مــی توانســت در کنــار مباحــث 
رایــج دانــش مدیریــت بــه آنهــا پرداخــت. بــه عبارتــی 
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ــر  ــت ب ــر دروس مدیری ــذاری متقن ت ــرورت پایه گ ض
اســاس مباحــث اســالمی و اندیشــه ای کــه دانشــگاه 
ــت،  ــال آن اس ــه دنب ــالم( ب ــادق )علیهالس ــام ص ام

مســئله بعــدی اســت کــه بــه آن توجــه شــده اســت. 

1.2.3- ضــرورت افزایــش ظرفیت و انعطــاف برنامه 
درســی برای پاســخگویی به مســائل کشــور

 در نظــام قبلــی، چهــار مســیر یــا گرایــش کلــی وجــود 
داش   v ت کــه دانشــجو مــی بایســت یکــی را انتخاب 
می کــرد و بــر اســاس آن، برنامــه درســی خــود را پیــش 
ــای  ــائل و نیازه ــوع مس ــی و تن ــا پیچیدگ ــرد. ام می ب
ــری را  ــر و جدیدت ــی ت ــای جزئ ــص ه ــه تخص جامع

ایجــاب مــی کــرد. 

1.2.4-  ضــرورت توجــه بــه تفــاوت اســتعداد، 
ــیر  ــاب مس ــجویان در انتخ ــه دانش ــدی و عالق توانمن
ــاب  ــق انتخ ــاف و ح ــوان انعط ــدازه بت ــر ان تحصیلیه
دانشــجویان در مســیر تحصیل را متناســب بــا عالئق و 
ظرفیتهــای آنهــا در نظــر گرفت، بــه توفیق و اثربخشــی 
دانشــجویان در حــل مســائل امیدوارتــر بــود. توجــه به 
ــدازه بیشــتر  ــردی در امــر آمــوزش هــر ان تفاوتهــای ف
مــورد توجــه قــرار داده شــود، کارایــی نظــام آمــوزش و 

رضایــت از آن افزایــش خواهــد یافــت.

ــول  ــرورت تح ــه ض ــش گفت ــائل پی ــه مس ــه ب ــا توج ب
در برنامــه درســی رشــته مدیریــت بــه عنــوان اصلــی 
تریــن دغدغــه راهبــردی مــورد توجه اســاتید دانشــکده 
ــه  ــال، ک ــب 10 س ــد قری ــک فراین ــت و در ی ــرار گرف ق
ــول  ــا قب ــکده و ب ــکاران دانش ــوم هم ــارکت عم ــا مش ب
مســوولیت آقــای دکتــر لطیفــی همراه بــود، این مســیر 
دشــوار پیمــوده شــد. به صــورت هفتگــی، جلســات 
مباحثــه بعــد از نمــاز صبــح تــا زمــان شــروع ســاعت 
مباحثــات،  ایــن  طــی  در  می شــد.  برگــزار  اداری 
خروجــی کارهــای کارشناســی موردبحــث قــرار 
ــن  ــد. در ای ــب می ش ــروه تصوی ــت و در کارگ می گرف

ــته  ــر بس ــل ه ــا و دروس ذی ــته ه ــن بس ــه عناوی مرحل
نهایــی و بــا حمایــت مرحــوم آیــت اللــه مهــدوی کنی 
در شــورای دانشــگاه بــه تصویــب رســید. در مرحلــه 
ــه اتفــاق دانشــکده  ــر قریــب ب ــا مشــارکت اکث بعــد ب
ــن  ــک عناوی ــک ت ــرای ت ــی ب ــرفصل درس ــن س تدوی

ــت.  ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس درس

1.3- فرایند تدوین سرفصل ها

 تخصــص اســاتید به عنــوان محــور، در واگــذاری 
مســئولیت ها در نظــر گرفتــه شــد. در واقــع بــه اســاتید 
محتــرم چارچــوب اصلــی داده شــده بــود تا بر اســاس 
ــه  ــذاری ب ــن واگ ــد. ای ــن کنن ــرفصل ها را تدوی آن، س
نحــوی بــود کــه هــر بســته بــه اســاتید مختــص بــه آن 
بســته واگــذار شــده بــود. بــر مبنــای تخصــص، بــرای 
هرکــدام از بســته ها، نظــام داوری جهــت ارزیابــی 
ــه تأییــد  ــود و درنهایــت امــر ب ــه شــده ب در نظــر گرفت
مدیــر پــروژه می رســید. ایــن فراینــد، مربــوط بــه داخل 
دانشــکده بــود. در مرحلــه بعــد پــس از ارزیابــی اداره 
ــورد و  ــت بازخ ــگاه و دریاف ــی دانش ــه درس کل برنام
ــب  ــه تصوی ــد ب ــی بای ــه درس ــدد، برنام ــالح مج اص
شــوراهای باالدســتی در دانشــگاه می رســید. ایــن 
فراینــد تدویــن، ارزیابــی و تصویــب برنامه درســی، به 
نحــوی بــود کــه شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه در ســطح 
کشــور چنیــن فرایندی بــرای تدویــن برنامه درســی بی 

نظیــر بــود.  

در نهایــت، برنامــه تدویــن شــده به صــورت تفصیلــی 
و بــالغ بــر 1000 صفحــه بــه وزارت علــوم ارســال و 
کمتریــن زمــان ممکــن تصویــب و جایگزیــن برنامــه 

درســی فعلــی دانشــگاه در رشــته مدیریــت شــد. 

1.4- محتوای برنامه

ــه  ــر ب ــه منج ــدی ک ــائل و فرآین ــح مس ــد از توضی بع
بازنگــری برنامــه درســی گردیــد، در ایــن بخــش 
ــه مهمتریــن ویژگــی هــای محتوایــی برنامــه اشــاره  ب
خواهیــم کــرد. در بخــش محتوایی، یکســری راهبردها 



شماره دوازدهم

مهرماه 1400

دوماهنامه

علمیدانشجویی

آشنایی با نظام ماژوالر دانشکده مدیریتآشنایی با نظام ماژوالر دانشکده مدیریت

17

صاحبه
م

ــا،  ــه آنه ــه  ب ــد و باتوج ــه ش ــر گرفت ــتها در نظ و سیاس
ــی  ــت تحصیل ــیر هدای ــای و مس ــرفصل ه ــن، س عناوی
دانشــجویان طراحــی شــد. مهمتریــن ایــن سیاســتها بــه 

ــود: ــر ب ــرح زی ش

1.4.1- سیاســت اول: رویکــرد بســته محــور )مــاژول 
محــور( بــه منظــور ایجــاد تنــوع و امــکان تعریــف حــوزه 
ــب  ــر و متناس ــی ت ــر و جزئ ــق ت ــی دقی ــای تخصص ه
ــاژوالر در  ــرد م ــائل، رویک ــی مس ــوع و پیچیدگ ــا تن ب
طراحــی برنامــه اتخــاذ شــد. در واقــع موضوعــات 
اصلــی رشــته مدیریــت بــر اســاس منطــق بیــان شــده در 
قبل)ابتــدای مباحــث( و شــناخت وضعیــت موجــود در 
قالــب بســته های مجــزا تعریــف شــدند. در ایــن نظــام 
جایگزیــن چهــار گرایــش اصلــی رشــته مدیریــت، 28 

مــاژول یــا حــوزه تخصصــی تعریــف شــد.

ــه  ــه س ــدی دروس ب ــته بن ــت دوم؛ دس 1.4.2- سیاس
شــاخه دروس اصلــی، دروس مهــاد و دروس کهــاد 

دروس اصلی مدیریت: 

بخشــی از دروس رشــته مدیریــت، دروس اصلی هســتند 
ــا هــر گرایشــی آن هــا را خواهــد  کــه هــر دانشــجویی ب

خوانــد.

 :)Major( دروس مهاد

ایــن دروس، گرایــش تخصصــی اصلــی دانشــجو را 
ــود. ــامل می ش ش

 :)Minor( دروس کهاد

ــجو  ــا دانش ــتاد راهنم ــت اس ــا هدای ــاز و ب ــاس نی ــر اس ب
تعــدادی درس را از غیــر از بســته دروس تخصصــی 
اصلــی خــود، بــه عنــوان گرایــش فرعــی انتخــاب مــی 
ــه کهــاد تعبیــر مــی شــود.فرض  کنــد کــه از آن حــوزه ب
کنیــد دانشــجویی می خواهــد کیفیــت و بهــره وری را بــا 
رویکــرد کّمــی کار کنــد. ایــن دانشــجو عــالوه بــر دروس 
ــره وری  ــت و به ــاژول کیفی ــترک، دروس م ــی و مش اصل
ــم  ــوان مهــاد و بخشــی از دروس مــاژول تصمی ــه عن را ب

ــی( را بــه عنــوان کهــاد انتخــاب  گیری)حــوزه کّم
مــی کند.مثالــی دیگــر: شــخصی بخواهــد مدیریــت 
ــن  ــد. همچنی ــاب کن ــاد انتخ ــوان مه ــک را به عن ریس
ــه مباحــث تصمیم گیــری اســت. بــه  عالقه منــد ب
همیــن ترتیــب کهــاد خــود را علــوم تصمیــم انتخــاب 
ــن صــورت از ترکیــب آن هــا یــک  خواهــد کــرد. بدی
تخصــص حرفــه ای ایجــاد خواهــد کــرد. بایــد توجــه 
ــت و  ــا هدای ــا ب ــن انتخاب ه ــی ای ــه تمام ــت ک داش

ــرد.  ــورت می گی ــا ص ــتاد راهنم ــا اس ــورت ب مش

ــت دروس  ــوق، ظرفی ــته دروس ف ــه دس ــر س ــالوه ب ع
انتخابــی نیــز در برنامــه دیــده شــده اســت که دانشــجو 
متناســب بــا عالئــق و نیــاز خــود مــی توانــد از ســایر 
ــی را  ــا، دروس ــته ه ــایر رش ــا از س ــا و بعض ــاژول ه م

انتخــاب نمایــد. 

ــده  ــاد ش ــاب ایج ــاف در انتخ ــیوه، انعط ــن ش در ای
اســت؛ به گونــه ای کــه دانشــجو می توانــد از 28 
ــد و در  ــاب کن ــی را انتخ ــای مختلف ــورد، ترکیب ه م
ــب  ــب آن ترکی ــاد متناس ــا که ــادی را ب ــر مه ــع ه واق
کــرده و اســتفاده کنــد. کلیــت ایــن الگــو کــه در برخی 
از برنامــه هــای درســی روز دنیــا نیــز مرســوم اســت، 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــد ب ــه جدی ــوری برنام ــز مح تمای

پاســخ بــه نیــاز جامعــه و همچنیــن تربیــت نیروهــای 
ــه حــل مســئله  تخصصــی کــه به صــورت متمرکــز ب
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــت، از اهداف ــد پرداخ خواهن
ــوده اســت. همچنیــن در ایــن شــیوه  شــیوه مدنظــر ب
توجــه بیشــتری بــه اســتعداد دانشــجو شــده اســت چرا 
ــا  ــب ب ــی را متناس ــای مختلف ــوان ترکیب ه ــه می ت ک

ــوان دانشــجو ایجــاد کــرد. ــق و ت عالئ

ــتاد  ــش اس ــه نق ــه ب ــوم؛ توج ــت س 1.4.3- سیاس
ــا راهنم

ــده  ــد ش ــوری تأکی ــتاد مح ــث اس ــال ها روی بح س
ــک  ــط ی ــهیلگری توس ــتی تس ــع بایس ــت. در واق اس
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مربــی صــورت بگیــرد. ایــن تســهیل گــری بــه صورتی 
اســت که رشــد تحصیلــی دانشــجو را در مســیر علمی 

ــر اســاس آن  پیــش  رود.  راهبــری کــرده و دانشــجو ب

ــه  ــه هم ــوه و اینک ــد انب ــگاه تولی ــن ن ــع جایگزی در واق
دانشــجوها مســیر یکســان و از پیــش تعییــن شــده ای 
را طــی کننــد، اســتاد راهنمــا، دانشــجو را در مســیری 
کــه منطبــق بــا آن اســت هدایــت خواهــد کــرد. 
ــناختی  ــه ش ــه ب ــا توج ــتاد ب ــه اس ــورت ک ــن ص بدی
کــه از دانشــجو داشــته، او را بــه ســمت انتخــاب 
بســته تخصصــی و در ادامــه بســته کهــادی مکمــل آن 

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــص، راهنمای تخص

1.4.4- سیاســت چهــارم؛ تاکیــد بــر انتخــاب 
دانشــجو

در نهایــت ایــن دانشــجو اســت که بر اســاس شــناختی 
ــا اســاتید  کــه از اســتعدادهایش دارد و مشــورتی کــه ب
ــب را  ــن ترکی ــود ای ــخیص خ ــا تش ــد، ب ــام می ده انج

ــد.  ــاب می کن انتخ

در واقــع اســتاد راهنمــا بــه انتخــاب آگاهانــه دانشــجو 
ــود  ــه خ ــجو ک ــاب دانش ــق انتخ ــد و ح ــک می کن کم
عامــل رشــد اســت بیــش از قبــل مــورد توجــه و تاکیــد 

است. 

ــوزه  ــار ح ــه چه ــه ب ــم؛ توج ــت پنج 1.4.5- سیاس
مســائل، نظریــه هــا، ابزارهــا و مبانــی در تعییــن دروس 
هــر مــاژول دروس داخــل هرکــدام از بســتهها بــا یــک 
پروتــکل مشــترک شــکل گرفتــه اســت. پروتــکل 
ــا  ــته عموم ــر بس ــه ه ــت ک ــی اس ــه صورت ــترک ب مش

ــوع درس اســت.  شــامل چهــار ن

   

	 دسـته اول: درس های مسـئله محور هستند؛
در ایـن دروس تاکیـد بـر آشـنایی بـا مسـائل اصلـی در 
آن حـوزه تخصصـی اسـت. بـه عنـوان مثـال در بسـته 
مدیریـت منابـع انسـانی، دروس اول ناظـر بـه معرفـی 
مسـائلی اسـت، کـه مدیریـت منابـع انسـانی متولـی 

پاسـخگویی به آن اسـت. 

	 دسـته دوم: در ایـن دروس نظریـات و تئـوری
هـای مطـرح در آن حـوزه تخصصـی معرفـی می شـود. 
در مثـال قبـل، در دروس دسـته دوم تئوری هـای مدیریت 

منابـع انسـانی مطرح می شـود. 

	 دسـته سـوم: دروس این دسـته صبغه کاربردی
و تکنیکـی و یا ابـزاری دارند. در واقـع ابزارها یا تکنیکهای 
حـل مسـئله در آن حـوزه تخصصـی در دروس این بخش 
مـورد توجـه قـرار مـی گیرد.دسـته چهـارم: دروس ایـن 
بخـش بـه مبانـی فکـری و فلسـفی مطـرح شـده در آن 
حـوزه تخصصـی مـی پـردازد. یکـی از جایگاه هایـی که 
قابلیـت ورود مباحـث اسـالمی به برنامـه درسـی را دارد، 
ایـن قسـمت خواهـد بـود. به عنوان مثـال شـخصی کـه 
بسـته مدیریـت منابـع انسـانی را به عنـوان مهـاد انتخاب 
کـرده اسـت، در ایـن دروس با مبانی و ریشـه هـای نظری 
تئـوری هـای این حـوزه و رویکردهای انتقـادی و مباحث 
اسـالمی آن حوزه آشـنا شـود. در مجموع عناویـن دروس 
هر بسـته از مسـائل شروع شـده و بعد از آشـنایی با نظریه 
 هـا و ابزارها، به دروس مبانی و فلسـفی ختم خواهد شـد.

 1.4.6- سیاسـت ششـم؛ پیوسـتگی دروه کارشناسـی 
ارشد 

واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی برنامــه هــای 
ــته  ــور برداش ــا کنک ــته صرف ــد پیوس ــی ارش کارشناس
شــده اســت ولــی انســجامی بیــن مقطــع کارشناســی 
و کارشناســی ارشــد بــه وجــود نیامــده اســت. در ایــن 
نظــام، ایــن پیوســتگی و انســجام ایجــاد شــده اســت تــا 
ــود.  ــگیری ش ــکان پیش ــد ام ــا ح ــررات ت ــرار مک از تک

1/5- در عمل 

در واقــع خالصــه مســیر دانشــجو در قالــب ایــن برنامــه 
درســی را مــی تــوان اینگونــه توصیــف کــرد کــه دانشــجو 
عمومــی  دروس  دانشــگاه  بــه  ورود  اول  ســال  دو  در 
مدیریــت را می گذرانــد و در طــول ایــن زمــان بــا هدایــت 
اســتاد راهنمــا، اســتعداد و ظرفیــت خــود را می شناســد. 
ــود را  ــاد( خ ــص اصلی)مه ــاس تخص ــن اس ــر همی ب
از بیــن ماژولهــای معرفــی شــده توســط دانشــکده 
انتخــاب می کنــد. بــه تدریــج بــا توجــه بــه نیــاز خــود بــه 
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تخصص هــای فرعــی، تخصــص فرعی)کهــاد( و دروس 
انتخابــی خــود را بــا مشــورت اســتاد راهنما انتخــاب می 

نمایــد.

بخش سوم)مسائل جانبی(

ــزاری  ــل برگ ــل اول قاب ــت در مراح ــام ظرفی ــا تم 1/6- آی
ــت؟  اس

بــه دلیــل محدودیت هــای موجــود )اســتاد، متــن درســی 
و منابــع مالــی( ظرفیــت هــای ماژولهــای مختلــف بــه 
تدریــج فعــال مــی شــود. بــا توجــه بــه تحــول صــورت 
ــوز  ــه درســی در برخــی از حــوزه هــا هن ــه در برنام گرفت
منابــع متناســب و بعضــا اســاتید متخصص در دســترس 
ــل  ــاد و تکمی ــرای ایج ــزی ب ــه ری ــه برنام ــت و البت نیس
ظرفیــت راه انــدازی همــه ماژولهــا در دســتور کار گــروه 

هــای تخصصــی دانشــکده اســت.

1/7-  آیــا ایــن معرفــی بــرای فــارغ التحصیــالن و 
دانشــجویان ورودی ســال هــای قبــل قابــل بهــره بــرداری 
اســت؟ بلــه، فارغالتحصیــالن و ســایر دانشــجویان  
ــن و  ــرور عناوی ــن م ــد ضم ــت، می توانن ــته مدیری رش
ســرفصل های طراحــی شــده تصویــر روزآمد و منســجم 
ــب  ــی آن کس ــه علم ــته و منظوم ــه رش ــب ب ــری نس ت

ــد. نماین

1/8- ارتبــاط بــا بخــش معــارف چگونــه تعریــف شــده 
اســت؟ همچنیــن محــدوده انتخــاب واحد های درســی 

چگونــه اســت؟

دروســی کــه تعبیــه شــده، فقــط اختصــاص به دانشــکده 
داخلــی  آیین نامه هــای  باتوجه بــه  دارد.  مدیریــت 
ــوب  ــارف در چارچ ــوم، دروس مع ــگاه و وزارت عل دانش
فعلــی ادامــه خواهــد یافــت و تابــع برنامــه هــای عمومی 
ــا از ســوی دیگــر بصــورت قابــل  دانشــگاه اســت امــا ب
مالحظــه ای ســهم دروس تخصصــی بــا رویکــرد 
ــه  ــه برنام ــبت ب ــد نس ــی جدی ــه درس ــالمی در برنام اس
ــالمی  ــت اس ــه درس مدیری ــدود ب ــما مح ــه رس قبلی)ک

بــود(، افزایــش یافتــه اســت. 

ــه در دروس  ــدی ک ــام جدی ــکل گیری نظ ــا ش 1/9- ب
چــه  بــه  دکتــری  دوره  دروس  شــده،  شــکل گرفته 

ــود؟ ــد ب ــی خواه صورت

ــا  ــوم ماژوله ــن دروس در عم ــداد عناوی ــف و تع تعری
بــه صورتــی اســت کــه ظرفیــت پشــتیبانی  تــا مقطــع 
دکتــری را نیــز خواهــد داشــت امــا باتوجــه  بــه 
ــزا  ــورت مج ــن دوره به ص ــی، ای ــای قانون محدودیت ه

ــد. ــد ش ــف خواه ــود تعری ــای خ ــا درس ه ب

ــد  ــام جدی ــالمی در نظ ــت اس ــگاه مدیری  1/10- جای
ــت؟ ــی اس ــه صورت ــه چ ــده ب ــف ش تعری

 قبــال بــه چهــار نــوع متفــاوت از دروس، ذیــل هــر یک 
از بســته ها اشــاره شــد کــه در نــوع چهــارم کــه دروس 
فلســفی و مبنایــی اســت، مدخلــی بــرای ورود مباحث 
ــام  ــت. در نظ ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــالمی نی اس
ــزا و  ــورت مج ــالمی به ص ــت اس ــی، دروس مدیری قبل
در حــد دو ســه درس تعریــف می شــدند. امــا در برنامه 
درســی جدیــد تــالش شــده اســت کــه بــه جــای عنوان 
ــود  ــت موج ــد ظرفی ــالمی، در ح ــت اس ــی مدیری کل
ــر  ــوط از منظ ــی مرب ــوزه تخصص ــاژول ح ــر م در ه
اســالمی مــورد توجــه قــرار گیــرد و در بســیاری مــوارد 
در ســرفصل هــر درس نیــز محورهایــی بــرای بررســی 
موضــوع تخصصــی آن درس بــا رویکــرد اســالمی در 

نظــر گرفته شــده اســت.

1/11- ســاختاری که این نظام را تعریف کرده است، آیا 
برای خود بخش تحقیق و توسعه نیز انتخاب کرده است 
یا خیر؟ یعنی به صورتی که اگر نیاز باشد برای سال های 
آینده تغییراتی صــورت بگیرد، بتواند آن هــا را اعمال 
کنــد؟ این نظام به گونه ای طراحی شــده که از انعطاف 
قابل مالحظه ای برخوردار هست. بدین صورت که اگر 
شخصی بخواهد بسته جدیدی تعریف کند، می تواند 
در ایــن نظام آن را تعریف کند و اســتفاده کند. طبیعتا 
این برنامه نیز با تحوالت ســایر عرصه ها در طول زمان 
نیازمند بازنگری است، اما می توان ادعا کرد که ظرفیت 
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اصالح، تغییر، حذف و یا حتی افزایش یک ماژول یا حوزه جدید در این برنامه نسبت به قبل سهل تر و سریع تر است. 

 

آشنایی با نظام ماژوالر دانشکده مدیریتآشنایی با نظام ماژوالر دانشکده مدیریت
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ــر  ــی. هینکلی1)رهب ــوردون ب گ
مذهبــی و نویســنده آمریکایی(: 
نمی توانیــد  "شــما 
ــر  ــی را ب ــاختمان محکم س
ضعیــف  پایــه  یــک  روی 
ــد  ــر می خواهی ــازید. اگ بس
داشــته  اســتوار  روبنایــی 
کنیــد."2 قــوی  نیــز  را  آن  پایــه  بایــد   باشــید، 
ــی  ــه کش ــک قرع ــان در ی ــارد توم ــد 2 میلی ــور کنی تص
اســتثنایی برنــده شــدید و قصــد داریــد شــرکتی خــارق 
العــاده را تاســیس کنیــد. بــه نظــر شــما مهمتریــن مولفــه 
اســتراتژیکی کــه می توانــد در آینــده ســازمان شــما را بــه 
ــای خــودش  ــل رقب ــر در مقاب ــدرت هــای برت یکــی از ق

1-  Gordon B .Hinckley
2-  Source :www.azquotes.com/
quote?132871/ref=strong-foundation

تبدیــل کنــد، چیســت؟ 

ــک  ــزرگ و کوچ ــای ب ــازمان ه ــران س ــیاری از مدی بس
در سراســر دنیــا، برایــن بــاور هســتند کــه هیــچ چیــز به 
انــدازه اســتخدام افــراد مناســب، پایه و اســاس آینــده ای 
مطلــوب را بــرای یــک ســازمان رقــم نمی زنــد. در واقــع 
وقتی شــرکتهای بزرگی ماننــد گوگل3، مایکروســافت4، 
آمــازون5، اســپیس ایکــس6 و ... را مــورد بررســی قــرار 
می دهیــم، بــدون شــک مهمتریــن یــا یکــی از مهتریــن 
عوامــل موفقیــت آنــان را نیــروی انســانی شــاغل در این 
ــر  ــت ام ــی اهمی ــم. از طرف ــداد می کنی ــازمانها قلم س
اســتخدام و گزینــش کارکنــان جدیــد، وقتــی دو چندان 
می شــود کــه بدانیــد بخــش قابــل توجهــی از درآمــد 

3-  Google
4-  Microsoft
5-  Amazon
6-  SpaceX

نویسنده: سید محسن حسینی

نویسنده: امیرحسین زارعی

پیشبهسویموفقیتبایکاستخدامموفق
مروری بر برخی باور های غلط در فرآیند گزینش و استخدام
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ــد.  ــاص می یاب ــر اختص ــن ام ــه ای ــما ب ــازمان ش س
ــانی7 در  ــع انس ــت مناب ــن مدیری ــه انجم ــق گفت طب
ســال 2016، میانگیــن مجمــوع هزینــه های آشــکار 
ــرای یــک ســازمان 4129  و پنهــان هــر اســتخدام ب

است8.  دالر 

بنابرایــن ســازمانها تمــام تــالش خــود را می کننــد تــا 
بهتریــن افــراد را در مناســب تریــن زمــان و با کمترین 
هزینــه اســتخدام کننــد اما معمــوال باورهــای غلطی 
در فرآینــد گزینــش و اســتخدام کارکنــان جدیــد 
ــه بهتریــن  وجــود دارد کــه ســازمانها را از رســیدن ب
ــن  ــورد از ای ــه 3 م ــه ب ــی دارد. در ادام ــه بازم گزین

ــم. ــاره می کنی ــط اش ــای غل باوره

ــن  ــن و مهمتری ــی از بزرگتری ــال 2021 یک 1. در س
انتقــال هــای تاریــخ فوتبــال رقــم خــورد. فوق ســتاره 
آرژانتینــی باشــگاه بارســلونا یعنــی لیونل مســی پس 

از مــدت هــا حضــور در ایــن باشــگاه، بــه تیــم پاری 
ــه  ــی ک ــه بازیکنان ــه ب ــت. باتوج ــن پیوس ــن ژرم س
باشــگاه پــاری ســن ژرمــن در آن مقطــع زمانــی برای 
هریــک از پســت هــای مهــم درون زمیــن داشــت، 
انتظــار می رفــت بــا آمــدن لیونــل مســی پــازل ایــن 
تیــم کامــال تکمیل شــده و آنهــا بتواننــد رقبــای خود 
را بــه راحتــی کنــار بزننــد. اما پــس از گذشــت مدت 
ــد  ــان نمی توانن ــه بازیکن ــد ک ــخص ش ــی مش کم
درون زمیــن بــه شــکلی کــه انتظــار می رفــت، بــازی 

 7-  Society for Human Resource 
Management( SHRM)
8-  Source :shrm.org/about-shrm/
press-room/press-releases/pages/
human-capital-benchmarking-re-
port.aspx

ــت و از  ــب ثاب ــتن ترکی ــی، نداش ــدم هماهنگ ــد. ع کنن
همــه مهمتــر نبــود رهبــری باصالبــت در میــان زمیــن، 
ــد نتایــج  ــون نتوان ــه اکن ــا ب ــم ت باعــث شــد کــه ایــن تی
مطلوبــی را رقــم بزنــد. ایــن اولیــن بــار نیســت کــه بعــد 
از جــذب نــام هــای بــزرگ، یــک تیــم نتوانســته بــه نتایج  
خوبــی برســد. بــه عنــوان مثالــی دیگــر در ســال 1386 
یعنــی زمانــی کــه علــی پرویــن باشــگاه اســتیل آذیــن را 
ــری  ــگ برت ــتارگان لی ــیاری از س ــرد و بس ــداری ک خری
را بــا اعتبــار خــود بــه ایــن باشــگاه آورد، جمــع کثیــری 
از مــردم گمــان می کردنــد کــه تــا ســالهای زیــادی ایــن 
ــی  ــان قهرمان ــن مدعی ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــم ب تی
می درخشــد امــا پــس از گذشــت چندبــازی، مشــخص 
شــد کــه حقیقــت ماجــرا تفــاوت بســیار زیــادی بــا پیش 
بینــی هــا دارد. ایــن تیــم عالوه بــر اینکــه نتوانســت نتایج 
خوبــی کســب کنــد، پــس از چنــد ســال بــه طــور کامــل 

از صحنــه رقابــت هــای حرفــه ای کنــار رفــت.

در حقیقــت بســیاری از مدیــران ســازمانهای بــزرگ 
در  تــا  می کننــد  را  خــود  تــالش  تمــام  کوچــک  و 
صــورت تــوان، نــام هــای بــزرگ یــا افــرادی بــا عملکــرد 
ــد  ــذب کنن ــود ج ــب خ ــای رقی ــرکت ه ــی را از ش عال
ــد  ــی ندارن ــدان توجه ــا ب ــه آنه ــدی ک ــه کلی ــا نکت ام
اینســت کــه آیــا خــوب و ســتاره بــودن در محیــط قبلــی 
ــی در  ــرد عال ــتن عملک ــودن و داش ــتاره ب ــای س ــه معن ب
محیــط جدیــد اســت؟ چــه تضمینــی وجــود دارد 
ــاده  ــوق الع ــرد ف ــان عملک ــد هم ــراد بتوانن ــن اف ــه ای ک
ــد؟  ــش بگذارن ــه نمای ــری ب ــازمان دیگ ــود را در س  خ
تجــارب متعــدد گذشــته ثابــت کــرده که کســب اطمینان 
از اینکــه یــک نفــر در محیــط کاری شــما موفــق خواهــد 
شــد یــا خیــر مهمتریــن مولفه ایســت کــه بایــد در هنگام 
اســتخدام آن را مدنظــر قــرارداد. بــه بیــان دیگــر جــذب 
ــزرگ،  ــای ب ــام ه ــذب ن ــای ج ــه معن ــراد ب ــن اف بهتری
باهــوش تریــن افــراد یــا برتریــن آنهــا در فــروش نیســت 
بلکــه بــه معنــای یافتن مناســب تریــن افرادیســت کــه در 
فضــای ســازمان شــما موفق شــوند و افــراد دیگــر را موفق 

)2015 ,Bock Laszlo( .تــر کننــد

2. بســیاری از مدیــران در طــول فرآینــد اســتخدام، 
تمــام تــالش خــود را صــرف یافتــن فــردی می کننــد کــه 
معیارهــای مــورد نظرشــان را داشــته باشــد. ایــن موضــوع 
کامــال درســت و منطقــی اســت ولــی بایــد توجه داشــت 
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کــه همیشــه بهتریــن افــراد شــبیه بــه آنچــه انتظــار دارید، 
. نیستند

لزلوبــاک در کتــاب اســرار کار9 در ایــن رابطــه می گوید:" 
ــد  ــال چن ــود و هرس ــی ب ــرکت کوچک ــوگل ش ــی گ وقت
صــد نفــر را اســتخدام می کــرد، اســتخدام افــرادی 
بــا پیشــنه تحصیلــی و تجربــی عالــی کار آســانی بــود. 
بــا رشــد شــرکت و بــه دنبــال آن نیــاز بــه هــزاران کارمنــد 
جدیــد در هــر ســال، متوجــه شــدیم کــه بهتریــن افــراد 
ــد. ...  ــگ« نرفتهان ــوی لی ــای »آی ــگاه ه ــه دانش ــا ب لزوم
ــچ  ــه هی ــج10، ک ــری پی ــوگل، ل ــذاران گ ــی از بنیانگ یک
ــاند،  ــام نرس ــه اتم ــگاهی اش را ب ــالت دانش گاه تحصی
ــال  ــه در ح ــت. اگرچ ــن مدعاس ــرای ای ــی ب ــاهد مثال ش

دانشــمندان  حاضــر 
کامپیوتــر را از بیــش از 
ــکا  ــگاه آمری 300 دانش
و بســیاری از دانشــگاه 
هــای سراســر جهــان 
می کنیــم  جــذب 
ولــی برخــی از افــراد 
ــن عملکــرد،  بــا بهتری
هیــچ گاه از جلــوی در 
ــده  ــم رد نش ــگاه ه دانش

اند."

آقــای  حقیقــت  در 
نمونــه  بــه  لزلوبــاک 
کلیشــه11  نفــوذ  از  ای 
هــای متعــدد در فرآینــد 

شــناختی و ادراکــی مدیــران اشــاره می کنــد کــه در برخی 
ــرادی  ــتخدام اف ــانس اس ــن ش ــن رفت ــث از بی ــوارد باع م
ــه معنــای  ــا عملکــرد فــوق العــاده می شــود. کلیشــه ب ب
اختصــاص ویژگــی خــاِص یــک گــروه بــه یــک فــرد در 
 Organizational( .هنــگام قضــاوت کــردن اوســت

)Edition  13th  ,Behavior

اصــوال همــه انســانها طرحــواره12 هــای ذهنــی خــود را 

9-  work rules
10-  Larry Page
11-  stereotype
12-  schema

بــا شــناخت هایی کــه از طریق تجربــه یــا ... در محیط 
ــازند و از  ــد، می س ــت می آورن ــه دس ــود ب ــون خ پیرام
ایــن طرحــواره هــا بــرای تحلیــل وقایــع پیرامون خــود و 
قضــاوت کــردن در مــورد افراد اســتفاده می کنند. شــاید 
ــرات  ــا و تفک ــناخت ه ــن ش ــات ای ــیاری از اوق در بس
رایــج درســت عمــل می کننــد امــا بــه صــورت کلــی 
امــکان خطــا در آنهــا وجــود دارد که اســتفاده از کلیشــه 
ــت.  ــن خطاهاس ــه ای ــردن از جمل ــاوت ک ــا در قض ه
جمالتــی مانند "حســابدارها انســانهای دقیقی هســتند 
پــس آقــای رضایــی کــه حســابدار هســت، حتمــا آدم 
دقیقــی هســت."، "هرچــه ســن باالتــر مــی رود گیرایــی 
ــان  ــه ... ."، "مهندس ــد در نتیج ــر می آی ــن ت ــراد پایی اف
ــری  ــران بهت ــا مدی ــس ... ." ، "مرده ــد پ ــوش ترن باه
و   ".  ... بنابرایــن  هســتند 
ــه  ــت کلیش ــن دس ... از ای
هاســت. کلیشــه ای کــه در 
اینجــا بــدان اشــاره شــد 
اینســت کــه اغلــب مدیــران 
افــرادی  می کننــد  گمــان 
کــه عملکــرد عالــی دارنــد 
التحصیــل  فــارغ  لزومــا 
ــا  ــر ی ــای معتب ــگاه ه دانش
دارای یــک ویژگــی خــاص 
هســتند ولیکــن در واقعیت 
همیشــه بهتریــن افراد شــبیه 
ــد،  ــار دارن ــه انتظ ــه آنچ ب

نیســتند.

3. شــاید یکــی از مهمترین 
ــه تازگــی درون یــک  ــر کــه ب خواســته هــای یــک مدی
ســازمان اســتخدام شــده، ایــن باشــد کــه بتوانــد افــراد 
ــه تنهایــی انتخــاب کــرده و در  زیرمجموعــه خــود را ب
ــد. در  ــکیل ده ــود را تش ــه خ ــورد عالق ــم م ــه تی نتیج
وهلــه اول ایــن خواســته صحیــح بــه نظــر می رســد و 
مدیــران رده باالتــر اختیــارات کافــی را بــرای اســتخدام 
افــراد جدیــد بــه آن مدیــر می دهنــد. امــا جالــب اســت 
ــوگل  ــد گ ــی مانن ــای بزرگ ــرکت ه ــه ش ــد تجرب بدانی
خــالف ایــن را ثابــت کــرده اســت. لزلوبــاک در اینبــاره 

می گویــد:

"مدیــران بــه دنبــال ایــن هســتند کــه افــراد را خودشــان 
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ــن  ــران دارای ُحس ــی مدی ــی حت ــد ول ــاب کنن انتخ
نیــت هــم وقتــی کار یافتــن افــراد بــه درازا می کشــد 
 ... می کننــد.  عــدول  خــود  هــای  خواســته  از 
متاســفانه، هرمدیــری می توانــد نســبت بــه بعضــی 
ــران  ــه مدی ــن گون ــد، ای ــته باش ــب داش ــراد تعص اف
دوســت دارنــد تــا یکی از دوســتان خــود را اســتخدام 
کننــد یــا کارآمــوزی را بــه خاطــر لطــف در حق یک 
مدیــر اجرایــی یــا یــک مشــتری بــزرگ بپذیرنــد. در 
آخــر اینکــه اگــر بــه مدیــران اجازهــی تصمیــم گیری 
در اســتخدام داده شــود، قــدرت بیشــتری بــر نســبت 

ــد." ــدا می کنن ــود پی ــم خ ــراد تی اف

طبیعتــا کاهــش اختیــارات مدیــران در هنــگام 
ــان  ــی آن ــث ناراحت ــد، باع ــان جدی ــتخدام کارکن اس
ــورت  ــی در ص ــت مدت ــس از گذش ــا پ ــود ام می ش
ــرکت،  ــق در ش ــش دقی ــتم گزین ــک سیس ــود ی وج
ــا  ــرادی ب ــکل از اف ــی متش ــه تیم ــد ک ــد دی خواهن
ــار  ــه کن ــد. البت ــار دارن ــی را در اختی ــرد عال عملک
گذاشــتن کامــل یــک مدیــر در امــر اســتخدام 
کارکنــان زیرمجموعــه اش بــه هیــچ وجــه مطلــوب 
نیســت بلکــه باید آنــان را در قســمت معرفی افــراد به 
کار گرفــت. بدیــن صــورت کــه از مدیــران خواســته 
ــی  ــازمان معرف ــه س ــان را ب ــراد مدنظرش ــا اف ــود ت ش
کننــد؛ ســپس هرکــدام از آنهــا کــه بتوانــد از سیســتم 
گزینــش ســازمان عبــور کنــد، اســتخدام شــود. ایــن 
فرآینــد باعــث می شــود کــه افــراد صرفــا بــه خاطــر 
ــا  ــاوندی ب ــد خویش ــا پیون ــر ی ــک مدی ــات ی تعصب
آن، در ســازمان اســتخدام نشــوند و در مقابــل تنهــا 
ــای  ــتگی ه ــه شایس ــوند ک ــتخدام می ش ــرادی اس اف

می باشــند. دارا  را  الزم 
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یکــی از موضوعــات کلیــدی در هــر دولــت، نســبت آن 
بــا کار و اشــتغال مــردم اســت؛ نســبتی کــه شــروع  آن از 
ــردم  ــا م ــت را ب ــورد و دول ــد می خ ــت کلی روز اول دول
گــره می زنــد. امــا وقتــی بــه ادبیــات وزارتــی و ســازمانی 
ــه دل زدگــی  ایــن مفهــوم نــگاه می کنیــم، دچــار یک گون
و ســردرگمی می شــویم. ادبیاتــی کــه پــر از اعــداد 
عجیب وغریــب اســت کــه ذهــن مخاطــب را بــه خــود 
ــا  ــغل ت ــاد ش ــاالنه ایج ــار س ــد؛ از آم ــغول می کن مش
تعــداد وزارتخانه هایــی کــه بــا ایــن موضوع دســت وپنجه 

نــرم می کننــد. حــاال کــه وزیــر جدیــد وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، نــام ایــن وزارتخانه را بــه صورت 
ــة  ــت، بهان ــر داده اس ــردم تغیی ــه وزارت م ــن ب نمادی
خوبــی اســت تــا در مــورد کار در کشــور بحــث کنیــم.

مــا در ایــن متــن کوتــاه، کاری بــه انــواع کارآفرینــی در 
بخش هــای مختلــف، نظیــر فضــای مجــازی نداریــم 
و همچنیــن خــود را در تعــدد ایجــاد اشــتغال، محصور 
ــان  ــوال از خودم ــد س ــدا چن ــرد. در ابت ــم ک نخواهی
بپرســیم؛ آیــا کار فقــط بــرای کســب درآمــد اســت؟ آیا 
 کار در نظام 

ً
کار بــرای تفریح بعــد از کار اســت؟ اصــال
اســالمی و انقالبــی مــا چــه تعریفــی دارد؟

یکــی از ارکان تمــام نظام هــای دنیــا، فعالیــت شــغلی 
ــه  ــک ب ــوارد، نزدی ــب م ــه در اغل ــی ک ــت؛ فعالیت اس
سی ســال از عمرمــان را صــرف او می کنیــم و ذهنمــان 
درگیــر بــا شــغل می شــود و در کنــار همــة ایــن مــوارد، 
بــرای فــرد درآمــد ایجــاد می کنــد و روزگار خــودش را 

نویسنده: سید محسن حسینی

نویسنده: عباس شادمانی

کارواشتغالدردولتمردمی
کار و نسبت آن با انقالب اسالمی
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ــه ایــن  ــد. تمــام ایــن مــوارد، ب ــا آن درآمــد می گذران ب
برمی گــردد کــه یــک رکــن اساســی پویایــی جامعــه، 
ــی  ــر منطق ــاد فک ــث ایج ــت و باع ــت اس کار و فعالی
در انســان می شــود؛ شــهید مطهــری در ایــن بــاره 
ــان  ــه انس ــن ک ــی ای ــی، یعن ــر منطق ــد: »فک می گوی
نتیجــه ای را از راهــی کــه در متن خلقت بــرای آن نتیجه 
قــرار داده شــده، بخواهــد. امــا اگــر انســان هدف هــا و 
آرزوهایــش را از راه هــای دیگــری کــه زمانــی بــه طــور 
تصادفــی نتیجــه داده و کلیــت نــدارد بخواهــد، فکرش 
منطقــی نیســت، مثــل کســی کــه همیشــه دنبــال گنــج 
ــی  ــای بخت آزمای ــد از راه بلیت ه ــا می خواه ــت ی اس
پــول دار شــود. امــا کســی کــه پــول و درآمــد را از راهــی 
منطقــی می خواهــد و کار می کنــد و متناســب بــا 
ــی و 

ّ
ــه عل ــون رابط ــد، چ ــب می کن ــد کس کارش درآم

معلولــی را می بینــد، فکــرش بــا قوانیــن عالــم منطبــق 
می شــود و فکــرش منطقــی می شــود. ایــن اســت کــه 
کار غیــر از ایــن کــه از راه تجربــه بــه انســان چیزهایــی 
ــم اســت، عقــل و فکــر انســان  می آمــوزد و منشــأ عل
را اصــالح، تنظیــم و تقویــت می کنــد.« )کتــاب 

تعلیم وتربیــت؛ صفحــات 423-422(

در دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، مــا در مرحلــة دولــت 
اســالمی، نیازمنــد تغییــر در نظام هــای اجتماعــی 
خــود بــر اســاس معــارف اســالمی هســتیم. نظاماتــی 
کــه در انقــالب اســالمی در حــال شــکل گیری اســت 
ــخ گو و  ــر پاس ــی بش ــطوح زندگ ــام س ــد در تم و بای
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موضــوع اشــاره کــرد کــه هــدف ارســال رســول، توجــه 
ویــژه بــه گســترش دیــن در عرصه هــای مختلــف بشــر 
اســت تــا مــردم بــا زیبایی هــای دیــن آشــنا شــوند و بــا 
ــرآن  ــد. ق پوســت و گوشــت خــود آن هــا را حــس کنن
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 ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
ِمْنُهــْم َمــا أ

ــه  ــد ک ــوش زد می کن ــاب گ ــل کت ــه اه ــرآن ب 68(. ق
شــما بــه صــورت طغیانــی، از اقامــه ی دیــن، دســت بــر 
ــْو 

َ
داشــتید؛ در صورتــی کــه در دو آیــه قبــل می فرماید:»َول

ــْن  ــْم ِم ْیِه
َ
 ِإل

َ
ــِزل ْن

ُ
ــا أ  َوَم

َ
ــل ْنِجی ِ

ْ
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َ
ق
َ
ــْم أ ُه َنّ

َ
أ

ْرُجِلِه«)مائــده، 
َ
ْحــِت أ

َ
ْوِقِهــْم َوِمــْن ت

َ
ــوا ِمــْن ف

ُ
ل

َ
ک

َ َ
ِهــْم أل َرِبّ

ــدا  ــروز پی ــن ب ــای دی ــه زیبایی ه ــزوم اینک ــس ل 66(. پ
ــاهد  ــرف، ش ــه ط ــا از هم ــت ت ــن اس ــه ی دی ــد، اقام کن

نــزول رحمــت الهــی باشــیم.

حــال هــدف از بیــان ایــن مطالــب چیســت؟ وقتــی در 
ــتم،  ــهر هس ــای ش ــا و کوچه ه ــذار از خیابان ه ــال گ ح
شــاید کمتــر اتفــاق افتــاده باشــد کــه از خــودم نپرســیده 
باشــم کــه مــردم چــه حســی نســبت بــه انقــالب دارنــد؟ 
آیــا دوران مبــارزات مــردم در اوایــل انقــالب تمــام شــده 
اســت؟ و یــا هنــوز هــم مــردم دنبــال و پیگیر مشــغله های 
انقــالب هســتند؟ چگونــه پیونــد بیــن مــردم و انقــالب 
ــد  ــد. بع ــاز باش ــه نظام س ــدی ک ــود؟ پیون ــر می ش قوی ت

ــوم. ــخ می ش ــا، وارد تاری ــذار از کوچه ه از گ

حضــرت نــوح )علیه الســالم( بــا تــالش نهصــد و 
پنجــاه ســاله اش، توانســت مفهومــی را در ذهــن تاریــخ 
نــوح  حضــرت  فعالیــت.  و  کار  مفهــوم  کنــد؛  وارد 
ــه  ــه ب ــد ک ــور ش ــد مأم ــرف خداون ــالم( از ط )علیه الس
صنعــت کشتی ســازی ورود پیــدا کنــد. افــرادی کــه 
ــا می توانســتند کار  ــة ســاخت کشــتی داشــتند و ی تجرب
کننــد، همــراه حضــرت نــوح )علیه الســالم( وارد صحنــة 
ــع آوری  ــا جم ــر، ب ــدند. به عبارت دیگ ــازی ش کشتی س
ــن  ــمت دی ــه س ــراد ب ــتی، اف ــاخت کش ــول س ــردم ح م
حرکــت می کننــد و خــود را تأثیرگــذار در یــک امــر الهــی 

می داننــد.

ایــن فراینــد باعــث می شــد افــرادی کــه هنوز بــه حضرت 
ایمــان نیــاورده بودنــد، خــود را در اجــرای یــک امــر الهی 
ســهیم بداننــد و همیــن موضــوع باعــث جــذب آن هــا به 
دیــن حضــرت نــوح )علیه الســالم( می شــد؛ بــا ایــن کار 
بــه خــدا ایمــان می آوردنــد و یــا بــه تعبیــر دیگــر، لــذت 
ــدند. ــر می ش ــیدند و نمک گی ــدا را می چش ــرای خ  کار ب
وقتــی حضــرت امــام )رحمت اللــه علیــه( ادبیــات 
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بســیجی و جهــادی را وارد ســازمان های مرســوم نظامــی 
و غیرنظامــی کردنــد، بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه افــراد در 
ــالم  ــالب و اس ــر انق ــه ام ــژه ای ب ــه وی ــان توج کارهایش
ــر بروکراســی های  ــاب محمــدی داشــته باشــند و درگی ن
ــی و  ــدف اله ــان ه ــرای کارهایش ــوند و ب ــازمانی نش س
اخــالص در عمــل قــرار بدهنــد و عبارت »بســیج لشــکر 
ــت  ــوع اس ــن موض ــد همی ــت«، مؤی ــص خداس مخل
کــه مــردم در زمان هایــی کــه در بســیج حضــور دارنــد، 

لحظاتــی درگیــر امــر الهــی باشــند.

ــرای  ــه ب ــود ک ــن می ش ــاال، روش ــای ب ــه مثال ه باتوجه ب
ــدف  ــک ه ــرای ی ــف کار ب ــد تعری ــن، نیازمن ــة دی اقام

ــف  ــم توصی ــر می خواهی ــتیم. اگ ــدس و واال هس مق
در  بایــد  باشــیم،  داشــته  انقــالب  از  نظام ســازی 
عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، کار بــرای مــردم 
ــه،  ــه لحظه به لحظ ــی ک ــم؛ کار و فعالیت ــف کنی تعری
ــت  ــالب هدای ــای انق ــمت آرمان ه ــه س ــان را ب انس
ــربلند  ــا س ــن کوچه ه ــه از همی ــی ک ــد؛ آرمان های کن
ــش  ــه چال ــری را ب ــر بش ــات دیگ ــت و نظام ــرده اس ک

ــد. می کش
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چــرا  شــما  نظــر  بــه 
هــا   کننــده  تولیــد 
محصوالتشــان  روی 
می کشــند؟  "ســود" 
می کــردم  فکــر  قبــال 
روی  ســود  کشــیدن 
شــده  تمــام  قیمــت 
محصــول بــه دلیــل یکــی از دو حالــت زیــر اســت:

1- ســود ارزشــی اســت کــه تولیــد کننــده برای "توســعه 
کســب کار" روی محصولــش می کشــد )تــا بــرای مثال 
در آینــده بــرود و بــا ایــن ســود دســتگاه هــای بیشــتری 
بخــرد یــا وام بگیــرد یــا ســرمایه گــذاری کنــد و ...( زیرا 
قیمــت تمــام شــده، درواقــع هزینــه تولیــد محصــول به 
وســیله مقــدار معینــی از مــواد اولیــه، منابــع انســانی و 
ســرمایه اســت و اگــر زمانــی بخواهیــم حجم تولیــد را 
افزایــش دهیــم بــرای اســتخدام کامنــدان، دســتگاه ها و 

... نیــاز بــه ســرمایه اولیــه داریم.

2- ســود ارزشــی اســت بــرای  توســعه فــردی خودمان 
روی محصــول می کشــیم. بــا ســود بــه دســت آمــده 
کســب و کاری توســعه نمی دهیــم بلکــه بهتر غــذا می 
خوریــم، بهتــر مــی پوشــیم، ســوار خــودروی بهتــری 
ــم،  ــی کنی ــی م ــری زندگ ــه بهت ــویم و در خان ــی ش م
اصــال شــاید ایــن ســود را در راه خیــر مصــرف کنیــم.

امــا در مقالــه ای تعریــف جالبــی از ســود دیــدم کــه تا 
بحــال نشــنیده بــودم:

3- ســود، خطــرات تجــاری تأمین کننــده را که ناشــی 
از تولیــد اقــالم بــه نمایندگــی از خریــدار اســت جبران 

ــد. می کن

در واقــع ســود جبــران کننــده ریســکی هســت کــه از 
ــود،  ــل می ش ــده تحمی ــه تولیدکنن ــدار ب ــب خری جان
ــه  ــی ک ــام محصول ــم تم ــال می دهی ــا احتم ــی م یعن

نویسنده: سید محسن حسینی

نویسنده: محمد زاهدی

مسئلهایناست:سودآورییارشدآوری؟
چرا تولید کننده ها  روی محصوالتشان "سود" می کشند؟

مسئله این است: سود آوری یا رشد آوری؟مسئله این است: سود آوری یا رشد آوری؟
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تولیــد کردیــم بــه فــروش نرســد و محصوالتمــان کمتر 
از براوردمــان فــروش بــرود، در ایــن حالــت هزینــه هــا 
بیشــتر از درآمــد شــده و ضــرر می دهیــم، بــرای اینکــه 
ضــرر ندهیــم مبلغــی را بــر بهای تمــام شــده محصول 
می کشــیم تــا مطمئــن شــویم حتــی اگــر تمــام 
محصوالتمــان هــم فــروش رفــت مــا ضــرر نمی کنیــم 

و ایــن مبلــغ اضافــه جــای آن را پــر مــی کنــد.

مبلغــی  دلیــل  ســه  بــه  الحســاب  علــی  پــس 
محصوالتمــان  شــده  تمــام  بهــای  بــه  اضافــه 
اضافــه می کینــم: توســعه کســب و کار، توســعه 
باعــث  کار  ایــن  بــا  و  تولیــد  ریســک  فــردی، 
می شــویم.  شــده  تمــام  کاالی  هزینــه   افزایــش 
 امــا ایــن ســود ذکــر شــده بــه چــه کســانی می رســد؟
ســود جایــزه ای بــرای صاحبــان ســرمایه اســت تــا بــا 
ــب و کاری  ــعه کس ــردی و توس ــعه ف ــزه توس دادن انگی
)افزایــش ســرمایه(، آن هــا را ترغیــب کنــد که ســرمایه 
ــتغال،  ــاد اش ــود را در راه ایج ــتفاده خ ــاال اس ــای ب ه
ســاخت زیرســاخت هــا و اعطــای کمــک هــای مالی 
ــد(؛ در  ــذاری کنن ــرمایه گ ــد )س ــه کار بگیرن )وام( ب
نتیجــه بــرای آن هایــی کــه ســرمایه ای ندارنــد و مالک 
ــدان(  ــران و کارمن ــتند )کارگ ــودآور نیس ــودی س موج

خبــری از ســود نیســت.

ــا ایــن تعریــف،  ــه نظــر شــما ب یــک ســوال دیگــر، ب
می شــود ســود را از کســب و کار حــذف کــرد؟ 

ــه؟ چگون

در روایــات داریــم کــه در دوران ظهــور، مــردم از هــم 
ســود نمی گیرنــد، پــس ممکــن اســت!

بــه نظــر حــذف ســود بــه صــورت سراســری )یعنــی 
هیــچ کــس ســود نگیــرد( باعــث کاهــش قیمــت هــا 
ــود  ــون س ــرا؟ چ ــود. چ ــرف کل می ش ــش مص و افزای
ــذف  ــر ح ــت اگ ــده اس ــام ش ــت تم ــر قیم ــه ب اضاف
شــود، قیمــت مصــرف کننــده کاهــش پیــدا می کنــد 
امــا دســتمزدها ثابــت می مانــد - توجــه داشــته باشــید 
کــه گرفتــن یــا نگرفتــن ســود در کاهــش یــا افزایــش 
ــم  ــه گفتی ــور ک ــرا همانط ــدارد، زی ــری ن ــتمزد تاثی دس
دســتمزد جــزو بهــای تمــام شــده اســت و ســود جــدا 
ــه  ــه طبق ــد-  در نتیج ــی باش ــده م ــام ش ــای تم از به
ــرد و ســهمی  ای از جامعــه کــه فقــط دســتمزد می گی
ــتمزدش  ــا دس ــد ب ــدارد، می توان ــرمایه ن ــود س از س
جنــس بیشــتری بخــرد؛ چــون قیمــت هــا پاییــن آمــده 
امــا دســتمزدها ثابــت مانــده درنتیجــه می شــود بیشــتر 

مصــرف کــرد! خیلــی شــیک و مجلســی!

امــا نکتــه اینجــا اســت کــه اگــر ســود را حــذف کنیــم، 
 چگونــه به نیاز برای توســعه کســب و کار پاســخ بدیم؟
پاســخ در پیداکــردن جایگزینــی بــرای نظــام ســرمایه 
ــال  ــن مج ــه در ای ــت ک ــزه در آن اس ــاالری و انگی س

… نمی گنجــد 

ــه  ــم ب ــید، ه ــوان کش ــر نت ــا را اگ ــب آب دری ــی خ ول
ــال  ــود فع ــر نمی ش ــید؛ اگ ــد چش ــنگی بای ــدر تش ق
ســود را حــذف کــرد، می شــود آن را کــم تــر گرفــت. 
ــه ریســک مصــرف کننــده  ــه هزین می شــود ســود را ب
تغییــر داد، اینگونــه ســود آوری مــالک بــرای پیشــرفت 
ســازمان هــا نیســت بلکــه برعکــس هســت و هرکــس 
ســود باالتــری بگیــرد یعنی ریســکش هــم بیشــتر بوده 

مسئله این است: سود آوری یا رشد آوری؟مسئله این است: سود آوری یا رشد آوری؟



وازدهم
ره د

شما

14
ماه 00

مهر

امه
ماهن
دو


ویی
شج
دان
می
عل

مسئله این است: سود آوری یا رشد آوری؟مسئله این است: سود آوری یا رشد آوری؟

30

ی
وی

شج
دان

ی 
ها

ت 
اش

دد
یا

و شــاید وضــع بــد تــری دارد، بــا ایــن تفســیر از ســود 
ــد.  همــه ســعی می کننــد سودشــان را پاییــن بیاورن

بــاز بــه ســوال بــاال برگردیــم، در صــورت حــذف ســود 
انگیــزه بــرای توســعه چــه خواهــد بــود؟

 همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد بایــد زمیــن 
ــرمایه  ــام س ــان نظ ــد از گفتم ــود، بای ــوض ش ــازی ع ب
ــدی وارد  ــان جدی ــه گفتم ــم و ب ــرون بیایی ــاالری بی س
شــویم کــه در آن رشــد کــردن بــه جــای ســود کــردن، 
مفهــوم تشــکیالت به جــای ســازمان و شــرکت، رشــد 
انســان هــا در تشــکیالت بــه عنــوان مــالک موفقیــت 
ــدان  ــه عبارتــی از گل تشــکیالت حســاب می شــود؛ ب
ــوان تنــگ ماهــی اســتفاده کــرد... ــه عن نمــی شــود ب

 

پ.ن:

1- عنوان مقاله:

 Detailed cost estimating in the automotive
requirements information industry: Data and

ــه  ــه مقال ــزای هزین ــا اج ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش 2- ب
بــاال را بخوانیــد، اگــر بیشــتر خواســتید عمیــق بشــوید 
حســابداری صنعتــی و حســابداری مدیریت مــی تواند 

دیــد خوبــی بــه درک هزینــه بــه شــما بدهــد.

ــای  ــه ج ــه ب ــو ترازنام ــی ت ــه زمان ــد ی ــرض کنی 3-  ف
ــان، صــورت رشــد و غــی داشــته  صــورت ســود و زی

ــیم! باش
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جهادتبیین
فرصتی برای جهاد یا توجیهی برای حضور؟!

بیــش روزی   چنــد 
ــخنرانی  ــذرد از س ــی گ  نم
رهبــر معظــم انقــالب حول 
ــی و  ــکار عموم ــت اف اهمی
تبییــن حقایــق، در مقابــل 
حرکــت گمــراه کننــده ای 
ــه  ــرف علی ــد ط ــه از ص ک
ــا  ــه تنه ــه ن ــئله ای ک ــت. مس ــرازیر اس ــران س ــت ای مل
بارهــا بــه اشــکال مختلــف از ســمت ایشــان ایــراد شــده 
و مــورد توافــق جمیــع صاحــب نظــران فرهنگــی و رســانه 
ای جبهــه ی انقــالب اســالمی مــی باشــد، بلکــه ســایر 
فعــاالن منصــف و ایــران دوســت ایــن حــوزه در سراســر 

ــد. ــی گذارن ــر آن صحــه م ــز ب جهــان نی

ــود کــه ملــت حــزب  درســت پــس از ایــن ســخنرانی ب
اللــه دســت بــه ماشــه شــده و بــه کــّرات عناویــن و متــن 
فرمایشــات ایشــان را در صفحــات و کانــال هــای خــود 
ارســال و بازارســال کــرده و عــده ای نیــز ایــن امــر را دلیلی 

مســتحکم بــرای بقای خــود در فضــای مجــازی یافتند.

لــزوم وجــود ایــن فعالیــت هــا و ضریــب دادن بــه ایــن 
ــتی  ــه راس ــا ب ــت ام ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــم، ب مه
کیفیــت ایــن تبییــن چگونــه بایــد باشــد و چــه پیــش 

ــی دارد؟ ــا و ظرایف ــاز ه نی

آیــا هر کســی کــه داعیــه ی انقالبــی گــری و اطاعــت از 
رهبــری دارد مــی توانــد در ایــن جهــاد شــریک شــود و 
نقــش آفرینــی کنــد؟ و یــا ممکــن اســت بــا روشــنگری 
هــای ســطحی و تعصبــی و طوطی وار نتیجــه ی عکس 
بــه بــار بیــاورد و بــا دفــاع بــد و کج ســلیقگی، عرصــه را 

بــر ســایر جهادگــران شایســته نیــز تنــگ کند؟

رهبــری در بخشــی از همیــن بیانــات بــه تجهیزاتــی 
اشــاره دارنــد کــه در نقــش ملزومــات ایــن جهــاد بــوده 
و بــه افزایــش آن هــا نیــز امــر مــی کننــد. مــواردی کــه 
ــورد  ــا م ــی از قض ــت ول ــادی داش ــیار زی ــت بس اهمی
غفلــت قــرار گرفــت و کمتــر در فضــای مجــازی بــه آن 

جهاد تبیینجهاد تبیین
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ــد. پرداخته ش

ــه  ــز ب ــت، تجهی ــه عقالنی ــز ب ــه فکــر، تجهی ــز ب تجهی
آگاهــی هــای فــراوان و ... کــه حکــم پیــش نیــاز هــای 
ایــن روشــنگری را دارنــد و فراهــم نکــردن آن هــا خــود 
نوعــی بی توجهــی بــه ایــن امــر بــوده و در بلنــد مدت 

زائــل کننــده ی تبییــن خواهــد بــود.

در این میان ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.

وقتــی ســخن از فکــر و عقالنیــت و آگاهی بــه میان می 
آیــد، بیــش از هــر چیــز نیازمنــد اندیشــه و مطالعــه 
ــان فضــای  ــر خــالف جری ــود. ب ــم ب ــه خواهی و مباحث
مجــازی کــه میــل به ســرعت و غفلــت و شــلوغی دارد، 
پیــش نیــاز فعالیــت هدفمنــد و اثرگــذار در ایــن بســتر، 
یــک آرامــش ذهنــی و خلــوت و دســته بنــدی مفاهیم و 
اطالعاتــی اســت کــه مــی خواهیم بــه خــورد مخاطب 
ــرای  ــه ب ــی کــه پیــش از خطب ــم. همچــون خطیب دهی
اثرگــذاری صحیــح، ســاعت هــا بــه مطالعــه و دســته 
بنــدی محتــوای کالمــش بــرای مخاطــب مــی پــردازد.

ایــن در حالــی اســت کــه غالــب جوانــان مــا ســاعات 
ــردن  ــن ک ــاال و پایی ــه ب ــود را ب ــه خ ــوت و اندیش خل
صفحــات و چــک کــردن اســتوری هــای اغیــار 
ــز فضــای مجــازی  اختصــاص داده انــد. از طرفــی نی
ــده و  ــاالت ش ــب و مق ــه کت ــل مطالع ــن اص جایگزی

ــی  ــع اصل ــش را از مناب ــوخت خوی ــاالن س ــه ی فع قاطب
نگرفتــه و خــود را از سرچشــمه هایــی چــون مطهــری و 
بهشــتی و آوینــی و ... محــروم کــرده و دســت بــه دامــن 

فعــاالن دســته چنــدم فجــازی شــده انــد.

ــرای  ــنگری ب ــش روش ــای نق ــخص ایف ــدف ش ــر ه اگ
دیگــران باشــد، ابتــدا خــود نیــاز بــه روشــن شــدن توســط 

ــی دارد. ــی و انقالب ــی و معــارف اصلــی دین مبان

ــی از  ــص زدای ــودن و تخص ــز ب ــر، نامتمرک ــه ی دیگ نکت
ــد  ــز بای مباحــث و تحلیــل هاســت کــه از ایــن آفــت نی
ــرار  ــرم ق ــگ ن ــر جن ــی و افس ــوان انقالب ــرد. ج دوری ک
نیســت در هــر حــوزه ای دســت بــه قلــم ببــرد و تحلیــل 
ــپرد و  ــش س ــه اهل ــت ب ــئله را بایس ــر مس ــد. ه ــه کن ارائ
ــنگری  ــق و روش ــه تحقی ــه ب ــک حیط ــز در ی ــخص نی ش
ــش را  ــم جای ــورت عل ــن ص ــر ای ــردازد در غی ــی بپ علم
بــه شــبه علــم خواهــد داد و خطــر گمراهــی بــرای خــود 

ــود. ــد ب ــن خواه ــز در کمی ــخص نی ش

الغــرض فرصــت تبیینــی کــه بــه مثابه یــک جهــاد در نظر 
ــدر دانســته شــود و  ــد ق ــری مطــرح شــده اســت بای رهب
خیــر دنیــا و آخــرت را بــرای مــا موجــب شــود نــه اینکــه 
بهانــه ای باشــد کــه خــود را در ایــن فضــا نگهداریــم و بــا 
یــک وجهــه ی شیریــن و جــذاب در ســیب کــرم خــورده 

ی روزمرگــی مجــازی بیفتیــم.
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ویژگیهایدانشجویترازانقالباسالمی
برداشت آزاد از موضوع پرونده ویژه شماره 12

انقــالب  دانشــجوی  تــراز  
اســالمی یعنی دانشــجویی 
انقــالب  دغدغــه  کــه 
مــدام  و  دارد  را  اســالمی 
تــالش  راســتا  ایــن  در 
نقــش  بالشــک  می کنــد. 
دانشــجو در هــر کشــور و 
 در کشــور خودمــان، 

ً
مملکتــی انکارناپذیــر اســت؛ مثــال

ــتباه  ــکار اش ــا اف ــد ب ــی می توان ــجو از طرف ــک دانش ی
خــود بازیچــه دســت دشــمنان شــود و بــر علیــه اســالم 
و انقــالب عمــل کنــد و از طرفــی دیگــر هــم می توانــد 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــه در ادام ــی ک ــتن ویژگی های ــا داش ب
ــای  ــیر آرمان ه ــد و در مس ــالب باش ــت انق ــای دس عص
امــام، انقــالب و شــهدا گام بــردارد. نمی خواهــم از 
همیــن ابتــدا کلیشــه ای صحبــت کنــم؛ فلــذا بــرای ارائــه 
ســند دررابطه بــا مطالبــی کــه عــرض کــردم بــه ادبیــات 
سیاســی اروپایی هــا و آمریکایی هــا رجــوع می کنــم. 
 
ً
ــا ــا عموم ــا و آمریکایی ه ــی اروپایی ه ــات سیاس در ادبی

ــوان معترضــان جهانــی حکومت هــا  از دانشــجو به عن
 دانشــجویان 

ً
یــاد می کننــد؛ یــا بــه زبــان دیگــر معمــوال

را به عنــوان ابــزاری بــرای ســرنگونی حکومت هــا 
ــای  ــا و حوزه ه ــه عرصه ه ــر ب ــد. اگ ــه کار می گیرن ب
مختلــف کشــور دقــت کنیــم، کلیــدواژه انقالبــی 
ــراد و  ــا اف ــر ج ــه ه ــرا ک ــم؛ چ ــودن را درک می کنی ب
ــدند،  ــر ش ــا ظاه ــی و کوش ــور انقالب ــای کش نیروه
آن گاه شــاهد پیشــرفت بودیــم و هــرگاه کــه ایــن روحیــه 
وجــود نداشــت، در آن حــوزه متضــرر شــدیم و آســیب 
دیدیــم. در موضــوع دانشــجویی هــم همیــن موضــوع 
ــودن  ــی ب ــجویان، انقالب ــر دانش ــد و اگ ــرار می باش برق
ــن  ــتی از بی ــدت و یکدس ــد، آن گاه وح ــوش کن را فرام
مــی رود و آســیب های متعــددی یکــی پــس از دیگــری 
 
ً
بــالی جــان انقــالب اســالمی خواهــد شــد. امــا اصال
ــا  ــجو ب ــن دانش ــه؟ ای ــی چ ــی یعن ــجوی انقالب دانش
ســایر دانشــجویان چــه تفاوتــی دارد؟ ایــن موضوعــی 
ــه آن  ــن یادداشــت ب ــا در ای ــم ت اســت کــه قصــد داری
 یــادآوری کنیــم دانشــجویی کــه 

ً
بپردازیــم. امــا اجمــاال
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دغدغــه پیشــبرد اهــداف و آرمان هــای انقــالب و نظــام 
جمهــوری اســالمی را طبــق فرمایشــات امــام راحــل و 
حضــرت آقــا نیز داشــته باشــد و از لحــاظ دینــی، رهرو 
اســالم نــاب و مبیــن باشــد، خصوصیــات اصولــی و 
پایــه ای یــک دانشــجوی تــراز انقــالب اســالمی را دارا 
 
ً
اســت و در واقــع حداقل هــای موردنیــاز را دارد! مطمئنــا
ایــن دانشــجو می توانــد از مؤثرتریــن نیروهــای اجتماع 
و همچنیــن مؤثرتریــن قشــر جامعــه باشــد تــا بــا افکار 
و عقایــدی کــه دارد روی زندگــی مــردم تأثیــر بگــذارد و 

ــود.  ــع ش ــد واق ــد و کارآم ــه اش مفی ــرای جامع ب

با خدا باش، پادشاهی کن!

 بایــد در همــه 
ً
اولیــن ویژگی هایــی کــه معمــوال

کارهــای مــا مقدمــه و پایــه و اســاس ســایر ویژگی هــا 
ــرس  ــدواری و ت ــالش، امی ــوکل، ت ــان، ت ــند، ایم باش
از دنیازدگــی اســت. دنیازدگــی بالشــک اهــداف 
یــک دانشــجوی انقالبــی را از ریشــه می ســوزاند و 
باعــث می شــود تــا دانشــجو از مســیر و ریــل انقــالب 
ــجو از  ــان، دانش ــن زم ــود. در ای ــارج ش ــالمی خ اس
ــرای جامعــه خــارج می شــود  حالــت دغدغه منــدی ب
و تنهــا مشــغول امــور دنیــای خویــش خواهــد بــود کــه 
اگــر دانشــجو در ایــن برهــه بــه خــودش نیایــد و تجدید 
 عواقــب جبران ناپذیــری 

ً
بیعتــی انجــام ندهــد، مطمئنــا

در انتظــار او و حتــی جامعــه اش خواهــد بــود؛ یعنــی 
در واقــع هــم بــه خــودش و هــم بــه انقــالب اســالمی 
ــش  ــایندی در پی ــات ناخوش ــاند و اتفاق ــیب می رس آس

ــود.  خواهــد ب

تعیین هدف؛ به مثابه موتور محرک!

ــث  ــدف باع ــت. ه ــدی اس ــئله بع ــدف مس ــن ه تعیی
هم ســو ســازی و جهــت دادن بــه کارهــا می شــود؛ یعنــی 
در واقــع هــدف، مشــخص کننده مســیر اســت و به نوعــی 
ــه کاری  ــد و چ ــه کاری را بای ــه چ ــد ک ــخص می کن مش
ــداری  ــم مق ــر بخواهی ــه اگ ــم؛ البت ــام دهی ــد انج را نبای
ــته بندی  ــب و دس ــی ترتی ــم، حت ــی کنی ــر بررس جزئی ت
ــترده  ــی و گس ــدف کل ــد. ه ــن می کن ــم معی ــا را ه کاره
ــرب  ــد تق ــالمی، بای ــالب اس ــراز انق ــجوی ت ــک دانش ی
بــه خــدای متعــال باشــد. یعنــی هــر هدفــی کــه در ایــن 
ــی آن  ــد اعل ــم انداز و ح ــد، چش ــه آن می اندیش ــا ب دنی
هــدف، بایــد تقــرب بــه خداونــد باشــد؛ همچنیــن بایــد 
همــه اعمــال خــود، ماننــد مطالعــات و حتــی تفریحات 
خــود را در راســتای ایــن هــدف بــزرگ بــه کار گیــرد. پس 
ــد  ــز بای ــال نی ــزرگ، ح ــدف ب ــن ه ــخص کردن ای از مش
ــای  ــه بخش ه ــود ب ــدف خ ــردن ه ــیم ک ــر تقس ــه فک ب
کوچک تــر بیفتــد؛ یعنــی در واقــع ایــن هــدف بــزرگ را 
بایــد بــه قســمت هایی تقســیم کنــد تــا بتوانــد راحت تر به 
درک آن بپــردازد. دانشــجو بایــد بــه اوضــاع کشــورش یک 
 جامعــی داشــته باشــد و ببینــد بــا مشــکالت 

ً
دیــد نســبتا

فعلــی جامعــه چــه دردی را می توانــد دوا کنــد؟ در 
حــال حاضــر وظیفــه او بــا امکاناتــی کــه موجــود اســت، 
ــدت  ــه مجاه ــد ب ــنگر می توان ــدام س ــت؟ در ک چیس
 باتوجه بــه جایگاهــی کــه دارد، 

ً
مشــغول شــود؟ آیــا اصــال

ــود؟ ــع ش ــد واق ــد مفی می توان

کسب علوم و اسالمی سازی آنها!

ــوان  ــا قاطعیــت می ت ــا، ب طبــق فرمایشــات حضــرت آق
گفــت قــدرت علمــی، مــادر و منشــأ تمامــی قدرت هــا 
اســت. در نظــر داشــته باشــیم کــه می خواهیــم قــدرت 
ــن  ــیم و همچنی ــی باش ــادی، فرهنگ ــی، اقتص اول سیاس
ــالم  ــترش اس ــرای گس ــی ب ــدرت بین الملل ــک ق ــه ی ب
ــی  ــه تمام ــک مقدم ــدون ش ــیم. ب ــان برس ــاب در جه ن
قدرت هــا، قــدرت علمــی اســت. وقتــی کــه مــا قــدرت 
علمــی نداشــته باشــیم، ایــن یعنــی علــم و دانــش الزم 
ــه یــک قــدرت  ــردن کارهــا را نداریــم کــه ب ــرای پیش ب ب
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در آن عرصــه تبدیــل شــویم؛ ایــن به خودی خــود 
ــم و  ــه را بزنی ــدرت در آن عرص ــد ق ــد قی ــا بای ــی م یعن
ــیم.  ــده باش  مصرف کنن

ً
ــا ــادی و لزوم ــور ع ــک کش ی

ــا را از  ــد م ــه می توان ــت ک ــی اس ــدرت علم ــن ق ای
ــه  ــا را ب همــه تحریم هــا و تهدیدهــا نجــات دهــد و م
یــک قــدرت واقعــی تبدیــل کنــد. ایــن قــدرت علمــی 
ــایر  ــد از س ــی می توان ــد اعل ــه ح ــا را ب ــه م ــت ک اس
کشــورهای زورگــو و ظالــم بی نیــاز نمایــد. ایــن قــدرت 
ــر  علمــی اســت کــه حتــی باعــث می شــود عــالوه ب
 
ً
نیازهــای خودمــان، نیازهای ســایر کشــورها مخصوصا
کشــورهای مســلمان نیازمنــد را رفــع کنیــم و در واقــع 
ــق راه  ــن طری ــیم و از ای ــه باش ــده در آن عرص تولیدکنن
ــدرت  ــفانه ق ــم. متأس ــوار کنی ــد را هم ــب درآم کس
اســالم به خاطــر یــک ســری از کم کاری هــای علمــی 
ــن  ــه ای ــر، ب ــورهای دیگ ــت و کش ــده اس ــدوش ش مخ
دلیــل مــا را تحقیــر می کننــد؛ ان شــاءالله ایــن قــدرت 
و ایــن گوهــر را دانشــجویان و افــراد توانمنــد انقالبــی، 
بــا مجاهدت هــای علمــی خودشــان، درخشــان کــرده 
ــان  ــایرین نمای ــرای س ــالم را ب ــی اس ــگاه واقع و جای
ــوم  ــب عل ــوه کس ــا نح ــا دررابطه ب ــرد. ام ــد ک خواهن
ــته ها  ــی رش ــا، در برخ ــرت آق ــات حض ــق فرمایش طب
ــم و در  ــم بپردازی ــد عل ــه تولی ــم ب ــان می توانی خودم
ــده  ــد نامی ــوم جدی ــه عل ــته ها ک ــر از رش ــی دیگ برخ
می شــوند، مــا می توانیــم علــوم غربــی را مطالعــه 
کنیــم و اشــکالی در آن وجــود نــدارد، امــا ســپس بایــد 
بــه فــرآوری و اسالمی ســازی ایــن علــوم بپردازیــم تــا 
ایــن علــوم از آن حالــت غربــی بــودن خارج و اســالمی 
شــوند. امــا حواســمان باشــد کــه در ایــن امر کــم کاری 
ــد،  ــوم جدی نشــود، یعنــی به جــای اسالمی ســازی عل
آن هــا را اســالمیزه نکنیــم و تغییــرات اساســی کــه نیــاز 
اســت در راســتای مغایرت هــا انجــام شــود، بــه طــور 

ــرد. کامــل صــورت بگی

انگیزه و اعتمادبه نفس!

امــر بعــدی کــه باتوجه بــه تجربه هــای قبلــی بــه چشــم 
ــتن  ــم دارد، داش ــیاری ه ــت بس ــه اهمی ــورد ک می خ

ــا چنــد  ــا یــک ی روحیــه جمعــی و انگیــزه الزم اســت. ب
ــم،  ــت بدهی ــان را از دس ــد امیدم ــوردن نبای ــار زمین خ ب
ــدرت  ــا باق ــم ت ــه کنی ــتری پیش ــت بیش ــد هم ــه بای بلک
ــه حــل مســئله بپردازیــم؛ متأســفانه در دفعــات  بیشــتر ب
متعــددی شــاهد بوده ایــم کــه پروژه هایــی بــه دلیــل 
شکســت در هــر عرصــه ای رهــا شــده و علــت اصلــی آن 
هــم ناامیــدی اســت. در ایــن حالــت در واقــع دانشــجو، 
ــح  ــدی ترجی ــل ناامی ــه دلی ــودن ب ــر فعال ب ــال را ب انفع
می دهــد؛ درصورتی کــه اگــر اعتمادبه نفــس و انگیــزه 
ــاوت  ــاع متف  اوض

ً
ــا ــد، مطمئن ــظ کن ــود را حف ــه خ اولی

ــس از  ــی پ ــا یک ــح قله ه ــراغ فت ــه س ــد و ب ــد ش خواه
دیگــری خواهــد رفــت. ناامیــد شــدن به خاطــر شکســت 
کار انســان های عــادی اســت، ولــی جــوان انقالبــی بایــد 
ــرد و  ــود، درس بگی ــل می ش ــه متحم ــت هایی ک از شکس
ــه نحــو احســن از آن هــا  در جهــت موفقیت هــای آتــی ب
ــه این کــه باعــث کنارگذاشــتن تــالش و  ــد؛ ن اســتفاده کن

مجاهدت هــای وی شــود.

زمان شناسی و هوشیاری؛ تا کار از کار نگذشته ...!

ــودن  ــه کار نب ــا، محافظ ــرت آق ــات حض ــق فرمایش طب
اســت؛  انقالبــی  دانشــجوی  دیگــر  ویژگی هــای  از 
ــه  ــد و آنچ ــاهده می کن ــه مش ــه ک ــجو هرآنچ ــک دانش ی
ــان آورد و  ــه زب ــد ب ــت را بای ــم اس ــد مه ــر می کن ــه فک ک
متذکــر شــود؛ مــدام نگویــد کــه "االن جایــش نیســت! ". 
ــه تعویــق انداختــن ایــن تذکــرات امــکان دارد   ب

ً
ــا مطمئن

کــه بــه دلیــل دیــر شــدن زمــان و وقــوع اتفاقــات مختلف، 
ــالح کار از کار  ــورد و به اصط ــم بخ ــی رق ــت بزرگ شکس
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بگــذرد. یــک دانشــجوی انقالبــی همچنیــن همــواره 
بایــد نشــاط و حرکــت داشــته باشــد و همــواره در 
ــود؛  ــر ش ــوش ظاه ــف پرجنب وج ــای مختل عرصه ه
ــرک و  ــوری و تح ــر پرش ــالوه ب ــد ع ــجو بای ــی دانش ول
همچنیــن محافظــه کار نبــودن بایــد هوشــیار باشــد تــا 
مــورد سوءاســتفاده دیگــران قــرار نگیــرد. ممکن اســت 
عوامــل خارجــی روی دانشــجو اثــر بگذارنــد و باعــث 
ــردازد  ــد بپ ــواره به نق ــل هم ــجو بی دلی ــا دانش ــوند ت ش
ــد و  ــار کن ــه رفت ــدام نقادان ــل دادن، م ــای راه ح و به ج
ناخواســته مطابــق خواســته های دشــمن عمــل کنــد؛ 
پــس هوشــیار بــودن را هــم طبــق فرمایشــات حضــرت 
ــمن  ــزار دش ــا اب ــیم ت ــته باش ــر داش ــد موردنظ ــا بای آق

نباشــیم.

از تو حرکت، از خدا برکت! 

ــدس  ــام مق ــرفت نظ ــث پیش ــواره باع ــه هم ــی ک بحث
ــی  ــا حت ــده ت ــث ش ــوده و باع ــالمی ب ــوری اس جمه
اصالحــات زیــادی در جاهــای مختلــف انجــام 
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــری می باش ــه مطالبه گ ــود، روحی ش
اگــر مطالبــه ای انجــام نشــود، همگــی فکــر می کننــد 
اوضــاع گل و بلبلــی حاکــم می باشــد و نیــازی به تغییر 
ــیم.  ــر باش ــد مطالبه گ ــذا بای ــت؛ فل ــیدگی نیس و رس
بدیهــی اســت کــه مطالبه گــری هــم مالحظــات 
خــاص خــودش را دارد کــه اگــر رعایــت نشــود، حتــی 
ممکــن اســت نتایــج نامطلوبی را در برداشــته باشــد. از 
جملــه مالحظــات، زمان شناســی و نحــوه بیــان مطالبه 
می باشــد. اینکــه چگونــه مطالبــه خــود را مطــرح کنیم 
ــا  ــه م ــرود ک ــان ن ــت؛ یادم ــی اس ــیار مهم ــث بس بح
می خواهیــم بــا مطالبــه و یــا نقــد ســازنده مان شــرایط 
را بــه ســمت مثبتــی حرکــت بدهیــم و نــه اینکــه مــدام 
ــف  ــزء وظای ــی ج ــه حت ــود ک ــام ش ــی انج مطالبه های
بخــش مربوطــه هــم نیســت و حتــی باعــث تضعیــف 

عملکــرد بخــش مربوطــه شــود. 

تیتراژ پایانی!

دانشــجوی انقالبــی بایــد، به عنــوان یــک جــوان انقالبــی 
ــک  ــوان ی ــاز؛ به عن ــزاب تفرقه س ــه اح ــته ب ــه وابس و ن
ــدون  ــه ب ــا اســتفاده از مطالعــه و تفکــر و ن ــردی کــه ب ف
احساســات مقطعــی شــروع بــه صحبــت می کنــد، نیــاز 
ــه کار  ــودش را ب ــل خ ــدرت تحلی ــد و ق ــه را بشناس زمان
گیــرد؛ همچنیــن بــا عجین کــردن نظــر دیــن و اخالقیات 
بــه نظریه پــردازی در راســتای حــل مشــکالت کشــورش 
بپــردازد. بــه امیــد روزی کــه کشــورمان جمعیــت 
ــالمی را در  ــالب اس ــراز انق ــجویان ت ــری از دانش حداکث

خــود بپرورانــد.
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نویسنده: سید محسن حسینی

نویسنده: محمد احمدی

رویپایخودتبایست!
نقدی بر ساختار آموزشی موجود

بــه ایــن جملــه دقت کنیــد: " 
4 نمــره کالســی اختصــاص 
مهلتــش  مقالــه،  بــه  داره 
ــه."  ــان امتحانات ــا پای ــم ت ه
ــن  ــجویان حی ــوال دانش معم
ــا  ــد ب ــع ارش ــه مقط ورود ب
ــی در کالس ها  چنین جمالت
ــاال  ــه احتم ــجویان، ک ــش دانش ــوند. واکن ــه می ش مواج
ــد  ــدد تاکی ــد مج ــات بع ــت. در جلس ــد چیس می دانی
می شــود: "داره تــرم تمــوم میشــه، مقالــه بنویســید، 
پژوهــش کنیــد، مســائل کشــور رو حــل کنیــد و ..."، امــا 
ــه تعــداد انگشت شــماری(، مصــداق  دانشــجویان )البت
ــو"  ــت ش ــوای جماع ــگ، رس ــوی همرن ــی نش "خواه
می شــوند. اســتاد بیشــتر تاکیــد می کنــد، دانشــجو هــم 
بی تفاوت تــر می شــود و نهایــت موضــوع فرامــوش 
می شــود. اســتاد گرامــی هــم قیــد آن 4 نمــره را می زنــد 

ــد. ــاق می کن ــه ارف ــه هم و ب

یکــی از بدیهی تریــن گزاره هــا در مدیریــت 
عبــارت اســت از: آغــاز زنجیــره خدمــت بــا اســتفاده 
از »ورودی« شــکل می گیــرد و پــس از پــردازش، 
خروجــی نهایــی شــکل می گیــرد. در زنجیــره علمــی 
و پژوهشــی، ورودی خودمــان هســتیم. ورودی، دغدغه 
ــوان از آن خروجــی گرفــت.  ــا بت و مســاله مان اســت ت

دوســتان، خودمــان بایــد خودمــان را شــکل 
دهیــم. بایــد روی پــای خــود بایســتیم. باید تــالش کرد 
ــه نظــام آموزشــی، دانشــکده،  ــرای ســاختن. امیــد ب ب
اســتاد و ... خیالــی بیــش نیســت. هرچنــد مــا از 
اســاتیدمان بســیار آموخته ایــم و قــدردان زحمات شــان 
هســتیم ولــی ســاختار آموزشــی بــه گونــه ای اســت که 
اســتعدادها را زیــر خاکســتر مدفــون می کنــد. در ایــن 
ــم،  ــرورش یابی ــه پ ــد چگون ــان نداده ان ــاختار، یادم س
چــون کــه بایــد تقلیــد کنیــم. کســی نگفتــه چگونــه از 
خالقیــت خــود اســتفاده کــن و ... ! ختــم کالم و نتیجه 
آن در داســتان زیــر اســت و شــخصیت داســتان، با روی 

روی پای خودت بایست!روی پای خودت بایست!
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پــای خــود ایســتادن نتایــج مهمــی را آفریــده اســت:

دهــه 1340، نــوزاد نارســی متولد شــد که پزشــکان 
از  مــادرش  نداشــتند.  زنده ماندنــش  بــه  امیــدی 
سرنوشــتش خبر نداشــت و او را دلســوزانه پــرورش داد. 
بعدهــا، نــوزاد داســتان مــا کــه دیگــر جــوان شــده بــود 
بــه عنــوان خبرنــگار وارد جبهه شــد. در ابتــدای جنگ، 
ــه  ــو ب ــت و ج ــات نمی دانس ــت اطالع ــی از اهمی کس
گونــه ای بــود کــه همــگان اســلحه بــه دســت، بایــد بــا 
دشــمن مقابلــه کننــد. نتیجــه آن، پیشــروی دشــمن و 
شکســت جبهــه خــودی می شــد. شــخصیت داســتان 
ــود، روال را  ــردی ب ــین افش ــش غالمحس ــه نام ــا ک م
ــام  ــا ن ــرد و ب ــاد ک ــدی ایج ــاختار جدی ــر داد، س تغیی
مســتعار حســن باقــری واحــد »اطالعــات« را از صفــر 
پایه ریــزی کــرد. نقشــه ها را خــود رســم می کــرد، 
ــا  ــا آنج ــرد، ت ــع آوری می ک ــات را جم ــخصا اطالع ش
کــه از راننده هــای واحــد پشــتیبانی کــه تامین تــدارکات 
را برعهــده داشــتند ســوال می کــرد تــا اطالعــات 
جامع تــری بتوانــد از منطقــه بــه دســت بیــاورد. 
ــای  ــرد و مبن ــدا ک ــترش پی ــش گس ــه، اقدامات ــه رفت رفت
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــا ش ــای عملیات ه طراحی ه
عملیــات »الــی بیــت  المقــدس« برخــی اذعــان دارنــد 
ــی  ــازوی میدان ــری و ب ــهید باق ــری ش ــازوی فک ــه ب ک
حــاج احمــد متوســلیان ســبب آزادســازی خرمشــهر 
ــا  ــی ادع ــان آمریکای ــه کارشناس ــهری ک ــد. خرمش ش
ــد 42  ــران بای ــری آن، ای ــرای بازپس گی ــد ب ــرده بودن ک
تیــپ زرهــی داشــته باشــد. امــا در ایــن عملیــات، بــا 
عنایــت الهــی و مجاهــدت رزمنــدگان با امکانــات کم 
و بــا نیــروی حــدودا 10 هزار نفری خرمشــهر آزاد شــد.

روی پای خودت بایست!روی پای خودت بایست!
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نویسنده: سید محسن حسینی

نویسنده: علی کاظم دوست

عدالتوبرابریدرسازمان
مروری بر موضع گیری های مختلف در سازمان

ــی از بزرگترین معضالت  یک
و چالش هایــی کــه امــروز 
در ســازمانها بــا آن روبــرو 
هســتیم، مفهــوم عدالــت 
ــت  ــازمانی اس ــری س و براب
ــم آن  ــم و تفهی ــود فه ــه خ ک
چالــش محســوب می شــود. 
ــری و عدالــت دو مولفــه  براب
مهــم و اصیلــی هســتند کــه عملکــرد و خروجــی یــک 
ــرار  ــر ق ــه شــدت تحــت تاثی مجموعهــی ســازمانی را ب
مــی دهنــد. اصــل برابــری و عدالــت دو اصلــی هســتند 
ــد  ــاده ســازی نشــوند، می توانن کــه اگــر در ســازمانی پی
محیــط کاری و ســازمانی و روابــط بیــن افــراد را به شــدت 
دچــار تشــتت و انزجار کننــد. معموال مــا در ســازمانها با 
چهــار قشــر تفکــری و موضــع گیــری مختلف نســبت به 

ــرو هســتیم: ــری روب عدالــت و براب

گروه ها و تفکرات سازمانی

محیط هــای  در  پرتوقــع:  ولــی  رضایتمنــد  گــروه 

ــد  ــش می آی ــئله پی ــن مس ــات ای ــی اوق ــازمانی خیل س
ــا  ــب ب ــاداش متناس ــوق و پ ــه حق ــا اینک ــراد ب ــه اف ک
ــک  ــاز ی ــا ب ــد ام ــت می کنن ــود را دریاف ــرد خ عملک
مقایســه ای درون ذهــن خــود نســبت بــه دیگــران انجام 
ــه بــی  ــد ن ــری می کنن ــذا احســاس نابراب ــد و ل می دهن
عدالتــی. ایــن افــراد می داننــد کــه حقــوق و پاداششــان 
ــا عملکردشــان اســت امــا از ایــن جهــت  متناســب ب
احســاس نابرابــری مــی کننــد کــه مثــال چــرا بعضــی 
موقعیت هــای کاری بــرای بعضــی از افــراد فراهــم 
می شــود کــه نتیجــه اش حقــوق و پاداش بیشــتر اســت 
ــن  ــود؟! ای ــم نمی ش ــکان فراه ــن ام ــا ای ــرای م ــا ب ام
افــراد تنهــا داد و فریادشــان ارضــای نیازهــای اجتماعی 
و عاطفی شــان و امــکان فراهــم کــردن رشــد فردیشــان 
اســت. اگــر بــه نیازهــای ایــن افــراد بــه درســتی پاســخ 
ــزه و  ــی انگی ــرادی ب ــه اف ــان ب ــول زم ــود، در ط داده نش
ــت و  ــرد و فعالی ــوند و عملک ــی ش ــل م ــزوی تبدی من
رشدشــان نیــز متناســب بــا ایــن بــی انگیزگــی کاهــش 
ــزار  ــد اب ــس می کنن ــتر ح ــراد بیش ــن اف ــد. ای ــی یاب م
کاری هســتند تــا نیــروی انســانی. عــدم پاســخ گویــی 

عدالت و برابری در سازمانعدالت و برابری در سازمان
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بــه نیازهــای ایــن افــراد در ســازمان در دراز مــدت 
ــازمانی  ــه ی س ــرای آن مجموع ــادی را ب ــکالت زی مش

ــی آورد. ــود م بوج

ــده ای از آدم  ــع: ع ــم توق ــی ک ــت ول ــروه نارضای گ
ــد  ــری ندارن ــس نابراب ــازمان ح ــه در س ــتند ک ــا هس ه
ولــی حــس بــی عدالتــی دارنــد. اینهــا قبــول دارنــد کــه 
از لحــاظ تمــام امکانــات اعــم از امکانــات ســازمانی 
ــن  ــا ای ــت ام ــم اس ــراد حاک ــن اف ــری بی ــی براب و رفاه
برابــری بــر مبنــای عدالــت نیســت. یعنــی بــه نوعــی 
ــه  ــود گرفت ــه خ ــت ب ــگ عدال ــتباه رن ــه اش ــری ب براب
اســت. ایــن افــراد بــه دنبــال پســت و مقــام نیســتند امــا 
ــر ســازمان  تمــام داد و فریادشــان ایــن اســت کــه مدی
کــه بــه چشــم برابــری بــه افــراد ســازمان نــگاه می کنــد 
و بیــن کارکنانــش اربــاب و رعیتــی قائــل نمــی شــود، 
ایــن مدیــر برمبنــای عدالــت و برابــری بــه آنهــا نــگاه 
کنــد. یعنــی کنــار اصــل برابــری اصــل عدالــت را هــم 
ببینــد و بــه کارکنان متناســب با عملکردشــان پــاداش و 
دســتمزد دهــد. ایــن افــراد تقریبــا یــک معضــل جــدی 
بــرای مــا محســوب می شــوند. اگــر بــه نیازهــای ایــن 
ــود  ــخ داده نش ــح پاس ــور صحی ــع و بط ــه موق ــراد ب اف
بــرای ســازمان مشــکل ســاز مــی شــوند. ایــن افــراد بــا 
عــدم پاســخگویی بــه نیازشــان معمــوال یــا دچــار افت 
ــان  ــرور زم ــه م ــان ب ــوند و عملکردش ــی ش ــزه م انگی
ــل  ــرادی تبدی ــه اف ــا ب ــد ی ــش می یاب ــدت کاه ــه ش ب
ــه  ــان ب ــه خواسته هایش ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــوند ک می ش
هــر دری مــی زننــد و حتــی شــاید بــه اعمالــی همچون 

ــد.  کــم کاری و خیانــت دســت بزنن

گــروه رضایتمنــد و کــم توقــع: افــرادی هســتند کــه 
کامــال حــس عدالــت و برابری برایشــان ملموس اســت 

ــی در  ــل انگیزش ــر عوام ــغولند و اگ ــان مش ــه کارش و ب
کنــار کارشــان وجــود داشــته باشــد عملکــرد و خروجــی 
کارشــان بیشــتر می شــود. ایــن افــراد بهتریــن اشــخاصی 
هســتند کــه در ســازمان وجــود دارنــد و بایــد تــالش کــرد 
تــا بــا تقویــت مهارتها و ایجــاد عوامــل انگیــزش زا کارایی 

و اثربخشــی ایــن افــراد را افزایــش داد.

ــتند  ــانی هس ــا کس ــع: اینه ــت و پرتوق ــروه نارضای گ
کــه نــه حــس برابــری می کننــد نــه حــس عدالــت. ایــن 
ــتند  ــه هس ــع درج ــال ترفی ــه دنب ــم ب ــی ه ــه قول ــا ب آدمه
و هــم چــوب بــی عدالتــی را بــه ســازمان مــی زننــد کــه 
آنهــا را بــه نــان و نــوای بیشــتری برســاند. وجــود چنیــن 
تفکــری در ســازمان بســیار خطرنــاک اســت و اگــر ایــن 
تفکــر در ســازمان ریشــه بدوانــد مــی توانــد روی افــکار 
دیگــر کارمنــدان اثــر گذاشــته و پایــه هــا و ســتون هــای 
یــک ســازمان را متزلــزل کنــد و آن را بــه نابودی بکشــاند. 
اگــر بــا ایــن افــراد بــه درســتی برخــورد نشــود مشــکالت 

ــد. ــود می آورن ــازمان بوج ــرای س ــادی را ب زی

عدالت و برابری در سازمانعدالت و برابری در سازمان
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GameStop,Agamechangerspot!
مروری بر موضع گیری های مختلف در سازمان

Let’s talk about 
an earthquake 
in the NYSE; a 
frenzy upside 
rally in stocks. 
All the story is 
s u m m a r i z e d 

in a single stock ticker: GME, or 
GameStop company. For those 
who have no idea what on earth is 
GameStop, I should say GameStop 
Corp. is an American video 
game, consumer electronics, and 
gaming merchandise retailer. 
The company is headquartered 
in Grapevine, Texas, and is the 
largest video game retailer 
worldwide. what happened to 

the price of this company literally 
made most of the fundamental 
rules of investment and finance 
nonsense! Like market efficiency 
hypothesis that was left in the 
form of a theory, or fundamental 
analysis that we (financial analysts) 
are going to die for. Anyway, this 
saga was formed in early January 
2021, then abated within a month 
which contains some role players. 
Let’s just have a glance at each and 
signpost: 

Reddit: Reddit is an American social 
news aggregation, web content 
rating, and discussion website 
such as virtual room discussions. 

GameStop,Agamechangerspot!GameStop,Agamechangerspot!
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A forum named “WallstreetBets” 
flamed to the phenomenon and 
kicked off the game. 

Robinhood: Robinhood is an 
American financial services 
company known for pioneering 
commission-free trades of stocks 
and exchange-traded funds via 
a mobile app. we frankly can say 
that it made a huge revolution in 
the investment sector. This app has 
enjoyably facilitated the process 
of trading in terms of making it a 
gamification thing and its slogan 
(democratize investing) clearly 
enlightens their goal. 

Hedge funds: A hedge fund is a 
private investment partnership 
and funds pool that uses 
varied and complex proprietary 
strategies and invests or trades in 
complex products, including listed 
and unlisted derivatives. Usually, 
they have tons amount of capital 
for investing and their consumers 
are wealthy. In this story, Melvin 

capital and Citron research were 
the major players. 

Individual pumpers: they 
encompass Elon Musk, Keith Gill, 
Michael Burry, and Ryan Cohen. 
There is no time to talk about 
each, hence you may read about 
them in case of interest.

GME was struggling with the 
hard situation of pandemic and 
its earnings reduced quarter 
by quarter. Since it was a 
retailer, during the pandemic 
they faced so many obstacles 
for selling. Nonetheless, Ryan 
Cohen and his team (former 
managers of successful Chewy 
company) accepted to be the 
board managers and change 
the infrastructures of GME in a 
developing path. Simultaneously, 
our hedge funds made short 
positions on GME. They believed 
that the company is traded 
overvalue and doesn’t worth it; 
they shorted 138% of available 
stocks! It was overshorted and 
that was weird.  When Reddit 
army became aware of this fact, 
they told themselves let’s be a 
wet blanket for their corruptive 
plan! So it happened; a nuclear 
bomb exploded in the world 
of finance. At the beginning 
of the story, the price of GME 

GameStop,Agamechangerspot!GameStop,Agamechangerspot!
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was around $15 to $20; after 
the Cohen announcement, it 
started to rise a little; but after 
the publishing the shorting plan, 
a booming demand behalf of 
Redditors arrived and hyped 
the stock higher and higher and 
more individuals joined to the 
momentum. Through this chaos, 
Elon Musk tweeted “GameStonk” 
and skyrocketed the price. 
Retail investors were making 
their accounts to thousands 
and millions also were dancing 
on the Wall Street grave! This 
proved to us that rags-to-riches 
at a single night is no longer 
impossible! Meanwhile, Citron 
Capital and Melvin Capital, two 
firms shorting GameStop stock 
that were referenced heavily 
in the r/wallstreetbets forum, 
said on January 27 that they 
were closing their positions at a 
significant loss, in other words, a 
short squeeze happened in that 
situation. Sources familiar with 
Melvin Capital admitted that the 
hedge fund lost 53% of its total 
investments in January; it meant 
billions of dollars! Ultimately the 
stock price reached $ 469 at its 
peak before the end of February. 
This saga made individuals 
especially Reddit army over 
delightful and overwhelmed in 

satisfying.

Therefore, they became tempted 
to carry out the same thing on 
stocks such as AMC, Nokia, and 
Blackberry; these stocks climbed 
up substantially but not as GME. 
In this regard, the saga took an 
unexpected turn when retail 
trading platforms including 
Robinhood and TD Ameritrade 
abruptly restricted most 
transactions involving GameStop 
stock. TD Ameritrade said this was 
“in the interest of mitigating risk”. 
Robinhood similarly cited volatility, 
but later said this decision was 
made based on clearinghouse-
mandated deposit requirements 
that it said “increased ten-fold.” 
These had negative impacts on 
the price, and gradually after a 
while the bubble burst, and the 
price of GME backed to around 50 
bucks. However, Reddit members 
were insisted on holding the 
line and not selling, but finally 
the price dropped. Afterward, 
regulators include SEC stepped in 
and called this event an obvious 
disruption and Manipulation. 
Some people named this story a 
revolution against capitalism and 
powerful investors and condemn 
short selling that is harmful to the 

GameStop,Agamechangerspot!GameStop,Agamechangerspot!
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market; but in my viewpoint, this 
approach has lots of exaggeration 
and a short position is a tool that 
could make the market balanced 
and would be fruitful, by the way, 
there is considerable room for 
discussion on this issue. 

Why should we be sensitive about 
this saga?

• We figured out that there is 
a huge failure with monitoring 
of the SEC. In this case we can 
mention overshorting by hedge 
funds. The stock market has 
been manipulated a lot during 
history; we can say the SEC and 
other regulators have a long and 
complicated path for overcoming 
these challenges. Nevertheless, 
we are facing different types and 
methods of manipulating day-to-
day. 

• This is about inequality, 
distrust, and discrimination both 
information and regulation. Not 
just the capital market, but the 
whole of Western society. 

• The market showed that it 
could be toxic or disloyal even for 
elephants, so every single investor 
should adhere to their risk and 
leverage management. 

• How we value things and the 
price we consider for is 100% a 
result of how a group of people 
decide to act towards it; just like 
paper money or even Bitcoin. 

• Last but not least is that social 
media formed an enormous 
power of retailers. As an investor 
nowadays you don’t have to 
look a specific way, wear specific 
clothes, or do it from a trading 
floor on Wall Street on a high-
rise building in downtown 
Manhattan, rather you can just 
touch your smartphone and 
make money. 

The final curtain of this story 
hasn’t been written. What is clear 
is that this is not the end of the 
matter, and we will see more of 
these events in the future. I think 
the elephants and big investors 
should stick in mind this movie 
quote: “Don’t underestimate the 
power of the common man!” 

(Chennai Express 2013)

GameStop,Agamechangerspot!GameStop,Agamechangerspot!
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ــام  ــگاه ام ــون در دانش ــم اکن ــه ه ــرادی ک ــب اف اغل
صــادق )ع( مشــغول بــه تحصیــل هســتند، آیــت اللــه 
مهــدوی کنــی )ره( را درک نکردهانــد. یکی از حســرت 
هــای همیشــگی مــا اینســت کــه زمانــی وارد دانشــگاه 
ــد. ــات نبودن ــد حی ــان در قی ــر ایش ــه دیگ ــدیم ک  ش
ــا را از  ــاج آق ــه ح ــی ک ــجوی مدیریت ــن دانش ــرای م ب
نزدیــک ندیــدم، در کنــار همــه ابعــاد شــخصیتی 
ــت و...،  ــت، روحانی ــت، سیاس ــی: فقاه ــان یعن ایش
بعــد مدیریتــی ایشــان جلــب توجــه کــرد. ایــن فقیــه 
بصیــر و سیاســتمدار صــادق در پســت هــای مدیریتــی 
ــرده  ــل ک ــی عم ــه خوب ــت، ب ــته اس ــه داش ــی ک متنوع
ــان  ــورای نگهب ــی )ش ــور حکومت ــه در ام ــت؛ چ اس
قانــون اساســی، وزارت کشــور، نخســت وزیــری، 
مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد، مجمــع تشــخیص 
مصلحــت و مجلــس خبــرگان رهبــری(، چــه در 
ــه در  ــالمی( و چ ــالب اس ــه انق ــی )کمیت ــور نظام ام
ــادق )ع(  ــام ص ــگاه ام ــت دانش ــی )ریاس ــور آموزش ام
ــش  ــواره در نق ــروی( هم ــه م ــوزه علمی ــت ح و تولی
ــت. ــده اس ــر ش ــت ظاه ــد و باکفای ــر کارآم ــک مدی  ی
لــذا موضــوع پرونــده ویــژه ایــن شــماره از نشــریه پــل 
ــه  ــت الل ــی آی ــیره مدیریت ــی س ــه بررس ــت را ب مدیری

ــم. ــاص داده ای ــی )ره( اختص ــدوی کن مه

سخن دبیر       

در وهلــه اول ســراغ منابع مختلف کتابخانهــای و اینترنتی 
رفتــه و خاطراتــی از ایشــان را کــه صبغــه مدیریتی داشــت 
را گــردآوری کردیــم که تحــت عنوان "چنــد قطــره از دریا" 

و "مدیــر مربــی" در ادامــه خواهد آمد.

در مرحلــه بعــد ســراغ کســانی رفتیــم کــه بــه واســطهی 
ــه طــور  مســئولیت هایــی کــه در دانشــگاه داشــتهاند، ب
ــان کار  ــا ایش ــوده و ب ــاط ب ــان در ارتب ــا ایش ــتقیم ب مس
ــکاری  ــم از هم ــود می دان ــه خ ــا وظیف ــد. در اینج کردن
اســاتید محترمــی کــه در ایــن امــر مــا را یــاری کردهانــد، 

تشــکر کنــم.

پژوهشــگران،  ذرهبیــن  زیــر  بخــش  در  نهایــت  در 
خالصــه مقاالتــی کــه بعــد مدیریتــی شــخصیت آیــت 
اللــه مهــدوی کنــی )ره( را مــورد بررســی قــرار دادنــد را 
منعکــس کردیــم تــا از پژوهشــگران دعــوت کنیــم ایــن 

ــد. ــه بدهن ــی را ادام ــای تحقیقات ــیر ه مس

در پایــان از خداونــد متعــال بــرای پــدر معنــوی خــود کــه 
ــجویان  ــت دانش ــدت و تربی ــود را در راه مجاه ــر خ عم
دانشــگاه ســپری کرد، درخواســت علــو درجــات را داریم.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

ابوالفضل یعقوبی

دانشــجوی مقطــع کارشناســی معــارف اســالمی و 
ــی ــت بازرگان مدیری

سخن دبیر پرونده ویژهسخن دبیر پرونده ویژه
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علمیدانشجویی

یت سازمانی مبنا محوری در مدیر

ایشــان هرجــا کــه مســؤلیتی را بــه عهــده می گرفتنــد، بــه 
بهتریــن نحــو ممکــن ســازماندهی می  کردنــد. مهم ترین 
ویژگــی ایشــان مبنــا داشتنشــان بــود، یعنــی ثبــات قــدم 
ایشــان بــه دلیلــی برخــورداری از مبانــی محکــم و ثابــت 
ــو  ــی جل ــر مبان ــی ب ــق و مبتن ــا منط ــا ب ــاج آق ــود. ح ب
می رفتنــد و آن منطــق، خــودش ســاختار را به وجــود 
مــی آورد. یعنــی ایشــان بــرای هــر کاری یــک مبنــا 
می گذاشــتند و وقتــی آن را می آزمودنــد و موفــق بــود 
بــه آن می افزودنــد و در تصمیم هــا احساســی عمــل 

نمی کردنــد.

)حجت االسالم دکتر سعید مهدوی کنی(

مسئولیت های بزرگ و عبادت های طوالنی

مــن کمتر مســئولی را دیــده ام کــه در کنار مســئولیت های 
ــاعت  ــی دوس ــی یک ــادت طوالن ــای عب ــزرگ، وقت ه ب
ــه ای را  ــج دقیق ــاز پن ــک نم ــا ی ــود م ــد. خ ــته باش داش
می خوانیــم و می گوییــم زود برویــم و بــه کارمان برســیم! 

امــا کــسی در ایــن جایــگاه رفیــع، عبادت هــای 
ــک و  ــرد. اش ــرک نمی ک ــحرها و ... را ت ــی در س طوالن
ــا امــام زمــان )عــج( از ویژگی هــای برجســته  درددل ب

ــود. ــی ب ــدوی کن ــه مه آیت الل

)حجت االسالم میرلوحی(

 

تربیت نیرو

می فرمودنــد: »در تربیت نیــرو کار را واگــذار کنیم. اگر 
جایــی هــم خــراب شــد، بایــد خــراب بکنــد تــا بــزرگ 
ــم، ارشــاد  ــی کنی ــد راهنمای شــود و تربیــت شــود. بای
ــود.«  ــراب نش ــی خ ــا کار خیل ــم ت ــک کنی ــم، کم کنی
ــئولیتی  ــه مس ــتانی ک ــا و دوس ــی م ــت گاه در آن وق
ــه تنهــا بنــده،  داشــتند نظراتمــان را بیــان می کردیــم. ن
ــورت  ــه به ص ــه در مجموع ــتانی ک ــه ی دوس ــه هم بلک
ــی  ــیدیم و موضوع ــان می رس ــت ایش ــورایی خدم ش
ــث  ــورد بح ــوع م ــن موض ــه ای ــم ک ــوان می کردی را عن
ــی  ــان گاه ــت، ایش ــن اس ــا ای ــه و حرف ه ــرار گرفت ق
ــی  ــتند. بعض ــی  داش ــد و فرمایش ــدان می آمدن ــه می ب
ــرود.  ــم ب ــاال ه ــان ب ــود صدایش ــن ب ــتان ممک از دوس
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ــا ایشــان  ــاال می رفــت. ام ــد گاهــی صــدا هــم ب ببینی
بخواهــد طــرف را ســرکوب بکنــد و اجــازه ی صحبــت 
ــن  ــد، چنی ــش بمان ــرف در حلقوم ــن ح ــد و ای نده
چیزهایــی نبــود. ممکــن بــود گاهــی صــدا هــم بــاال 
بــرود و حاج آقــا نظــری بدهــد و دوســتان مخالفــت هم 
بکننــد امــا صــدای مخالــف شــنیده می شــد. آن وقــت 
ــد  ــد و می گفتن ــم می آم ــان  ه ــا گاهی خوشش حاج آق
همین کــه جربــزه  داریــد حــرف بزنیــد، خــوب اســت. 
گاهــی شــوخی می کردنــد و می گفتنــد مــن طلبــه ی نر 
می خواهــم. طلبــه ی نــر کســی اســت کــه محترمانــه و 
مؤدبانــه حرفــش را بزنــد همــه اش بلــه قربان بلــه قربان 

نباشــد.

)حجت االسالم اسالمی(

شنونده بسیار خوب

ــود  ــه نب ــراد، فرمالیت ــا اف ــان ب ــات ایش  جلس
ً
ــوال معم

ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــی ایش ــد. ویژگ ــی ش ــي م و طوالن
 بــه عمــق 

ً
وقتــی وارد گفتگــو می شــدند، معمــوال

ــی  ــطحی را خیل ــای س ــد و گفتگوه ــئله می رفتن مس
نمی پســندیدند.

ــد، هــم صحبت هــا و  ــا تأمــل گــوش مــی دادن هــم ب
جوانــب مختلــف را بررســی می کردنــد. لــذا همیشــه 
دربــاره موضوعــات مرتبــط بــا خودشــان و همیــن طور 
ــد،  ــی کنن ــر م ــه فک ــه چگون ــا و اینک ــورد آدم ه در م
اطالعــات خوبــی داشــتند و ایــن اطالعــات را هــم از 

طریــق همیــن گفتگوهــا بــه دســت مــی آوردنــد.

)حجت االسالم دکتر محمدسعید مهدوی کنی(

گنجینه اسرار

ایشــان اگــر در جلســه محرمانــه ای شــرکت مــی 

کردنــد، بــه مــا چیــزی نمــی گفتنــد مگــر اینکــه مــا مــی 
گفتیــم چنیــن بحثــی شــده و بعــد کــه مــی فهمیدنــد مــا 

ــد.  ــی کردن ــت م ــاره اش صحب ــم، درب ــی دانی م

)حجت االسالم میرلوحی(

وقت شناسی

گاهــی کــه بــه خانه شــان می آمــدم، می دیــدم کــه پــدرم 
ــتراحت  ــد از اس  بع

ً
ــا ــه حتم ــد ک ــوک می کنن ــاعت ک س

ــگ  ــاعت زن ــم س ــی ه ــوند. وقت ــدار ش ــی، بی اندک
مــی زد، می دیــدم کــه چقــدر قلبشــان ناراحــت می شــود، 
 بــه موقــع بــه 

ً
ولــی ایشــان چــون مقیــد بودنــد کــه حتمــا

قــرار و جلســه برســند تــا ســاعت را کــوک نمی کردنــد، 
می توانســتند  پــدرم  البتــه  نمی کردنــد.  اســتراحت 
ســاعت کــوک نکننــد و بــه مــا یــا در دفتــر کــه بودنــد بــه 
منشی شــان بســپرند کــه بیدارشــان کنیــم. امــا محــال بود 
کــه بــدون ســاعت بخوابند، حــتی اگر شــده بــرای یک 
 بیــدار شــوند.

ً
ربــع. ســاعت کــوک می کردنــد کــه حتمــا

 وضو هم 
ً
همچنیــن چــون ایشــان مقیــد بودنــد کــه حتمــا

داشــته باشــند، عطــر هــم بزننــد و لباسشــان هــم مرتب و 
منظــم باشــد و اینهــا خــودش زمــان می بــرد، در نتیجــه 
ــه  ــت ب ــر وق ــت س ــه درس ــدند ک ــاده می ش ــوری آم ج

قــراری کــه گذاشــته بودنــد، برســند.

)سرکار خانم دکتر مهدیه مهدوی کنی(

ــاط  ــم و انضب ــتن نظ ــر داش ــه خاط ــان ب ــت ایش موفقی
بــود و داشــتن دقــت کــه در تنظیــم اوقاتشــان بــه خــرج 
از  روزی  چنــد  می کردنــد.  برنامه ریــزی  و  می دادنــد 
ــه  ــود ک ــته ب ــا نگذش ــر حاج آق ــوزه ی دفت ــه ح ورودم ب
ایشــان یــک ســکته ی قلبــی داشــتند و فکــر کنــم دو هفته 
ــتری  ــی بس ــهید رجای ــب ش ــتان قل ــن بیمارس در  همی
 از همــان اول بــرای ما شــرایط خیلی 

ً
شــدند. خــب واقعــا

ســخت بــود و بــا توجــه بــه وســعت حوزه هــای کاری که 
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علمیدانشجویی ایشــان داشــتند، چیــز عجیبــی کــه مــن در وجــود ایشــان 
ــان  ــی در خدمتش ــه زمان ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــدم ب می دی
بودیــم کــه ناراحتی هــای قلبــی و جســمی داشــتند ایــن 
بــود کــه حاج آقــا بــا ایــن شــرایط جســمی چطــوری ایــن 

حوزه هــای کاری را پوشــش می دهنــد.

)دکتر سیفیان(

یت نیروهای انتظامی مدیر

در دوره ای کــه ایشــان وزیــر کشــور شــد شــاید باالتریــن 
تعامــل بیــن نیروهــای شــهربانی، ژاندارمــری و کمیتــه و 
تقســیم کار و تعامــل مأموریتی صــورت گرفــت. آیت الله 
مهــدوی )ره( کســی بــود کــه بــا نیروهــای خــدوم 
شــهربانی به شــدت رفاقــت می کــرد، بــا نیروهــای 
ــه  ــه هــم ک ــکل، کمیت ــن ش ــه همی ــری ب ــدوم ژاندارم خ
بچه هــای خودشــان بودنــد. ایــن بــود کــه در دوره ی 
وزارت ایشــان آن دوتــا نیــروی دیگــر، احســاس تنهایــی 
 
ً
و جدایــی نمی کردنــد؛ لــذا مــا ماهــی یک بــار کــه بعــدا
شــد دو مــاه یک بــار، جلســات مشــترک داشــتیم و تمــام 
مســئولین شــهربانی، ژاندارمــری و کمیتــه در یــک ســالن 

می نشســتند و مسائلشــان را باهــم تعامــل می کردنــد. 
خــود ایشــان هــم آنجــا حضــور پیــدا می کردنــد و ایــن 
دوران، دوران بســیار خوبــی بــود. شــاید مــا بــه  نــوعی 
بگوییــم خیلــی از مســائلی کــه در انقــالب به ســرعت 

جمــع شــد در ســایه ی ایــن تعامــل اتفــاق افتــاد.

)سردار آیت گودرزی(

ــی  ــود و هرکس ــت ب ــدوی خدم ــای مه ــای حاج آق مبن
ــه  ــه انقــالب خدمــت می کــرد می توانســت در کمیت ب
باشــد. حتــی اگــر  مخالفــش باشــد، حتــی صاحــب 
یــک فکــر و جریانــی باشــد، مشــکلی نــدارد. لــذا در 
کمیتــه ی انقــالب اســالمی مــا از همــه نــوع آدم هــا، از 
همــه ی گروه هــا، از همــه ی تفکرهــا مــا داشــتیم و تــا 
زمانــی کــه این هــا خدمــت می کردنــد هیــچ مشــکلی 
ــری و  ــری و جبهه گی ــه وارد موضع گی ــت. وقتی ک نداش
خــط و خط کشــی میشــدند، ایشــان حــذف می کــرد 
و می گفــت دیگــر بفرماییــد، خوش آمدیــد! البتــه 
ــال  ــت، باکم ــاادب می گف ــم ب ــد را ه ــن خوش آمدی ای
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ــد. ــرام خوش آمدی احت

)سردار آیت گودرزی(

بچه هــای کمیتــه هــم کــه االن بعضــی هایشــان 
ــه  ــد ک ــد، گفتن ــاال دارن ــات ب ــده اند و مقام ــردار ش س
ــم و  ــام می روی ــت ام ــم، خدم ــاب می کنی ــا اعتص م
اعتــراض می کنیــم. گفتــم خیــر ایــن حرف هــا را 
نداریــم، مگــر کمیتــه ارث پــدر بنــده اســت کــه اگــر 
بنــده کنــار رفتــم، شــما برویــد اعتصــاب کنیــد. ایــن 
ــالب  ــه انق ــق ب ــه متعل ــه؟ کمیت ــی چ ــا یعن حرف ه
اســت و مــا هــم در خدمــت انقــالب بودیــم، بــاز هــم 
هســتیم. زمــانی مــن هســتم و زمانــی شــخص دیگر. 
ــکاری  ــا او هم ــد ب ــه آم ــه در کمیت ــس ک ــر ک ــما ه ش

ــد. ــک کنی ــه او کم ــید و ب ــت او باش ــد، در خدم کنی

ــی  ــدوی کن ــه مه ــرات آیت الل ــاب خاط ــرازی از کت )ف
)ره((

دقت باال در پرداخت حقوق

در زمــان کمیتــه نســبت بــه حقــوق اشــخاص، 
ــد.  ــم نیفت ــی از قل ــه کس ــود. این ک ــان باالب دقت هایش
گاهی نکاتــی را اشــاره می کردنــد کــه مــن بــاورم نبود که 
ــق  ــدر دقی ــان این ق ــای کاری ایش ــه گرفتاری ه باآن هم
باشــد کــه فــالن روحانــی کــه آمــده اآلن بهــش توجــه 
داریــد؟! آن زنــدگی اش می گــذرد یــا نمی گــذرد؟! من 
همین جــا عــرض کنــم کــه ایشــان این قــدر ایــن نــگاه 
را داشــت کــه مــا گهــگاه به اتفــاق می رفتیــم احوالــی 
از بعضــی از علمــا که اســم نمــی آورم، می پرســیدیم که 
ایشــان آنچــه الزم بــه کمــک بــود، را در خفــا به ایشــان 
انجــام مــی داد؛ یعنــی مراقبت هایــش بی نظیــر بــود و 
تصــورش این بــود که هیــچ مســئولیتی از روی شــانه ی 

ایشــان تــا آنجایــی کــه برمی آیــد منتفــی نیســت.

)آقای عبداللهیان(

یت شورایی عدم موفقیت مدیر

ــاد  ــد و ح ــای تن ــوال برخورده ــن معم ــای م برخورد ه
نبــود. مــن در برخوردهــای مدیریتــی ام ایــن طــور نبــودم؛ 
ــده ای از  ــم ع ــاس می کردی ــال احس ــر ح ــه ه ــی ب ول
ــاد  ــور اعتق ــام ام ــدن تم ــورایی ش ــه ش ــه ب ــی ک آن های

ــد. ــدند و رفتن ــد ش ــور بازخری ــتند در وزارت کش داش

ــن  ــود و از ای ــب ب ــورایی غال ــو ش ــالب ج ــل انق در اوای
ــت.  ــه داش ــی غلب ــون اساس ــر روح قان ــورا ب ــل ش رو اص
مــن نمی خواهــم منکــر شــورا بشــوم، ولــی آن طــور کــه 
می گوینــد مدیریــت شــورایی چنــدان موفق نبوده اســت. 
البتــه مشــورت بــرای تصمیم ســازی بســیار مفید اســت، 

ــد. ــد نمی باش ــرا مفی ــم و اج ــوزه ی تصمی ــی در ح ول

ــم  ــه اس ــورایی ب ــط ش ــات توس ــازمان تبلیغ ــدا س در ابت
شــورای عالــی اداره می شــد. مــن اول در آن شــورا نبــودم 
ــه آن شــورا  ــه دعــوت آقــای جنتــی ب ولی در مقطعــی ب
ــون  ــا پیرام ــا کاره ــالب عمدت ــل انق ــدم. اوای ــه ش اضاف
تهیــه آییــن نامــه هــا متمرکــز بــود و در قســمتی مشــغول 
آییــن نامــه نویســی بودیــم. آییــن نامــه نویســی در ابتدای 
انقــالب الزم بــود ولــی بســیار وقت گیــر. مــن در حضور 
دوســتان و آقــای جنتــی پیشــنهاد دادم کــه خدمــت امام 
برویــم و پیشــنهاد بدهیــم ایشــان حکــم بدهنــد و ایــن 
شــورا را بردارنــد. مــا از شــورا خیــری ندیدیــم. باالخــره 
دوســتان قبــول کردنــد و مــن خدمــت امــام شــرفیاب 
ــر  ــد اگ ــان گفتن ــردم. ایش ــرض ک ــه ام را ع ــدم و گالی ش
شــما نباشــید پــس اینهــا چــه می شــود؟ عــرض کــردم 
واقــع قضیــه ایــن اســت کــه حــاال هــم مــا نیســتیم. آنکه 
ــای جنتــی اســت.  ــا حــدودی حضــور دارد جنــاب آق ت
اگــر هــم ایشــان باشــند و مســئولیت را رســما بــه عهــده 
بگیرنــد قهــرا احســاس مســئولیت بیشــتری خواهنــد 
کــرد. باالخــره امــام پذیرفتنــد و حکمــی بــرای ایشــان بــه 

عنــوان ریاســت ســازمان صــادر فرمودنــد.

)آیت الله مهدوی کنی )ره((
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اهمیت نهاد های مردمی

نهــاد هــای مردمــی بایــد باقــی بماننــد. گرچــه دولــت، 
دولــت اســالمی اســت ولــی چــون دولــت خــواه ناخــواه 
ناگزیــر اســت در مــواردی اعمــال قــدرت کنــد و نظــام 
خاصــی را پیــاده ســازد، یــک مقــدار بــا نظــام عمومــی 
مردمــی ســازگار نیســت و قهــرا مــردم را از صحنــه بیــرون 

می کنــد. 

لــذا ایــن نهادهــا بایــد بــه همــان صــورت مردمــی باقــی 
ــد نیروهــای مردمــی را خــوب جــذب  ــا بتوانن ــد ت بمانن
کننــد. وقتــی دولتــی شــد مــردم می گوینــد دولــت 
ــرون  ــه بی ــد و از صحن ــام می ده ــا را انج ــودش کاره خ
می رونــد. قــدرت ســپاه و کمیتــه و نیروهــای انقالبــی،  
ــن  ــی چنی ــردم وقت ــت. م ــردم اس ــه م ــته ب ــه وابس هم
احساســی کننــد کــه دولــت و نظــام از خودشــان اســت، 
احســاس مســوولیت می کنند و همیشــه نگهبــان انقالب 
ــد  ــالمی خواهن ــور اس ــی کش ــت ارض ــالم و تمامی و اس

ــود. ب

هیــچ گاه نبایــد آن نهادهــای جوشــیده از انقــالب 
ــیج[ و  ــپاه و بس ــازندگی، س ــاد س ــداد، جه ــه ی ام ]کمیت
ــت  ــالب را از دس ــته از انق ــگی برخاس ــکار فرهن آن اف
بدهیــم؛ آن چیــزی کــه معلول و ســاخته ی انقالب اســت 
ــی  ــار طبیع ــا آث ــه این ه ــرای این ک ــد.  ب ــی بمان ــد باق بای
ــردم  ــتند.  م ــالب هس ــدار انق ــدار و پاس ــالب و نگه انق
فکــر نکننــد حــاال کــه دولــت مســتقر شــده بایــد ایــن 
نهادهــا کنــار برونــد و دولتــی شــوند. ایــن نهادهــا بایــد 
بــه همــان صــورت مردمــی بماننــد تــا بتواننــد نیروهــای 

ــد. ــذب کنن ــوب ج ــی را خ مردم

)بخشی از کتاب سیاست اخالقی و اخالق سیاسی(

اختالف آری، نزاع نه

ــه  ــده در هم ــالف عقی ــلیقه و اخت ــالف س ــد اخت ببینی
ــه در  ــرادر ک ــا ب ــه چندت ــت ک ــه گف ــت نمی ش ــا هس ج
یــک خانــه هســتند اینهــا باهــم اختــالف نداشــته باشــند 

ــک  ــدام در ی ــاوت داره هرک ــم تف ــان باه ــره سنش باآلخ
زمانــی بــه دنیــا آمدنــد، مــادر در آن زمــان کــه اینهــا را 
در رحــم داشــته بــا زمــان دیگــر فــرق داشــته پــدر هــم 
همچنیــن. فلــذا پنــج تــا بــرادر مثــل پنــج تــا انگشــت 
مــی شــوند کــه باهــم یــک تفاوتهایــی دارنــد ولــی در 
ــن  ــا ای ــا انگشــت هســتند. ام عیــن حــال کــه پنــج ت
تفــاوت معنایــش ایــن نیســت کــه در حال جنــگ باهم 
باشــند. مــن گفتــم که خــدا در قــرآن ایــن تفــاوت و این 
واقعیــت را پذیرفتــه کــه انســانها باهــم یــک اختالفاتی 
دارنــد. تفاوتهایــی دارنــد، ایــن معلومــه. امــا آنــی کــه 
قــرآن نهــی مــی کنــد دعــوا و نــزاع اســت. قــرآن هیــچ 
ــدا  ــران پی ــه در ق ــک آی ــما ی ــر ش ــوا. اگ ــداره التختلف ن
کــردی کــه خــدا گفتــه باشــه باهــم اختــالف نداشــته 
باشــید، ایــن تــو قــرآن نیســت. شــما اگــر پیــدا کردیــد 
مــن 100 هــزار تومــان بــه شــما مــی دم. یــک آیــه ای 
ــته  ــالف نداش ــوا. اخت ــه التختلف ــه باش ــه گفت ــه ک باش
باشــید. امــا قــرآن می گــه التنازعــوا. باهــم نــزاع 
نکنیــد، دعــوا نکنیــد. نــزاع یعنــی اینکــه یکــی بخــواد 
دیگــری را برانــدازی کنــه. ایــن می گــه اقــا ایــن نبایــد 
باشــه مــن بایــد باشــم. ایــن بــده کــه خــوب نیســت.

)بخشــی از ســخنرانی آیــت الله مهــدوی کنــی )ره( در 
جمــع کارکنان و اســاتید دانشــگاه امــام صــادق )ع((

قدر شناس و منصف

آیــت اللــه مهــدوی شــخصا تــا آنجایــی کــه مــن مــی 
شناســم بســیار انســان قدرشناســی بــود. راســتش نمی 
تونــم راحــت بگــم بــود هنــوز بــه نظــرم هســت. ایــن 
قدرشناســی کــه از صفتهــای اخالقــی کــه بــه دســت 
ــش  ــت دادن ــت و از دس ــوار اس ــی دش ــش خیل آوردن
خیلــی ســاده اســت. آیــت اللــه مهــدوی بســیار قــدر 
ــوش  ــران را فرام ــای دیگ ــی ه ــت. خوب ــناس هس ش
نمــی کنــد. زحمــات دیگــران را فرامــوش نمــی کنــد. 
دوم انصــاف. یعنــی غیــر از قدرشناســی بحــث انصاف 
هــم هســت. انصــاف تــوان جــدا کــردن جنبــه هــای 
مختلــف یــک مســئله هســت و جداجــدا بــه آنهــا وزن 
دادن و قاطــی کــردن همــه ی امــور بــا یکدیگــر اســت. 
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در نتیجــه شــما مــی توانیــد بــا نظریــه هــای عملکــرد 
ــید  ــف باش ــی مخال ــازرگان خیل ــدس ب ــی مهن سیاس
ــن،  ــان متدی ــک انس ــوان ی ــه عن ــخصیت او را ب ــا ش ام
بــه عنــوان یــک انســان شــریف محتــرم بدانیــد. مــی 
توانیــد بــا اقــای هاشــمی بــه شــدت مخالــف باشــید 
در مواضــع سیاســی، در عملکردهــا، در تصمیــم گیری 
هــا ولــی در عیــن حــال شــکنجه شــدن او را فرامــوش 
نکنیــد. بــه شــخصیت او حملــه نکنیــد ولــو اینکــه بــا 
شــخص او مخالفیــد. ایــن یــک تریبیــت هســت کــه 
خیلــی از سیاســیون احتیــاج دارنــد کــه ایــن تربیــت را 

در خودشــان تقویــت کننــد. 

)دکتر حسام الدین آشنا(

سعه ی صدر

یکــی از نکاتــی کــه بــرای بنــده خیلــی درس آمــوز بــود 
ســعه صــدر مرحــوم ایــت اللــه مهــدوی بــود. ایشــان 
ــد و از  ــی کردن ــرح م ــتند مط ــه داش ــی را ک ــده های ای
همکارانشــان مــی خواســتند کــه شــما در چارچــوب 
ایــن ایــده هــا پیشــنهاد بدهیــد، برنامــه بدهیــد و خیلی 
بــاز برخــورد مــی کردنــد. ســعه صــدر بســیار باالیــی 
ــم.  ــودم بگ ــه خ ــبت ب ــل نس ــه حداق ــتند. از جمل داش
ــه کارتــان  از بنــده خواســتند کــه شــما بــرای شــروع ب

چــی مــی خواهیــد؟ گفتــم کــه یکــی امکانــات، یکــی 
اختیــارات. اگــر ایــن دو چیــز باشــه می شــه کار را 
ــات  ــر امکان ــب از نظ ــه خ ــد ک ــرد. فرمودن ــروع ک ش
امــام رضــوان اللــه مــی فرمودنــد مــن حاضــرم ابامــو 

بــدم تــا اینکــه طلبــه هــا برونــد درس بخواننــد حــاال منم 
حاضــرم ابایــم را بدهــم کــه شــما کارتــان را شــروع کنید. 
از نظــر اختیــارات هــم بلــه، مــن منابــع مالــی را که شــما 
ــان  ــما خودت ــم ش ــی ده ــرار م ــار ق ــد در اختی الزم داری
تشــخیص بدهیــد و هزینــه بکنیــد و از ایــن جهت شــاید 
متفــاوت از بقیــه ی معاونــت هــای دانشــگاه و دانشــکده 
هــا مــن دســتم بــاز بــود. کامــال دســتم باز بــود. هــرکاری 
مــی خواســتید مــی کردیــد؟ بلــه  البتــه خــب عقالیــی و 
در راســتای اهــداف دانشــگاه و فعالیــت هــای معاونــت 
ــود.  ــن ســعه صــدر خیلــی مهــم ب پژوهشــی. خــب ای
نــگاه ایشــان نــگاه بلنــد مــدت بــود و اخــالق ایشــان در 
مدیریــت هــم اخالقــی بــود کــه اینطــور نبــود کــه ایشــان 
بنــا را بــر ایــن بگــذارد کــه خــودش همــه چیــز مــی دانــد 
و همــه چیــز را تمــام شــده تلقــی مــی کنــد و مــی گویــد 
ــت،  ــی گف ــودش را م ــده ی خ ــه. ای ــود. ن ــد بش ــن بای ای
ــی داد و  ــنهاد م ــید پیش ــی رس ــرش م ــه نظ ــکاری ب راه
از مخاطبــش راهــکار مــی خواســت و آن راهــکار را کــه 
بررســی مــی کــرد، تائیــد مــی کــرد میــدان مــی داد کــه 
کار انجــام بگیــرد. ایــن بــرای مدیرانــی کــه زیرمجموعــه 
ی ایشــان بودنــد خیلــی مفیــد بــود. باعــث رشــد آنها می 
شــد. باعــث اینکــه احســاس بکنند دستشــان باز اســت، 
ــد کار  ــی توانن ــوب م ــت و خ ــاز اس ــان ب ــدان مقابلش می

بکننــد، محدودیتــی هــم ندارنــد.

)حجت االسالم دکتر مصباحی مقدم(

چشم پوشی از خطاها

نکتــه ی دیگــر اغمــاض ایشــان بــود در جاهایــی کــه می 
دیدنــد کار داره، کار خوبــی انجــام مــی گیــرد حــاال یــک 
اشــتباهاتی هــم اتفــاق افتــاده اســت. بســیار بــا اغمــاض 
ــتباهات را  ــه آن اش ــود ک ــور نب ــد، اینط ــی کردن ــل م عم
عمــده کننــد و بــه رخ بکشــند و بــه عنــوان یــک مانــع بــر 
ســر راه تلقــی کننــد. اگــرم تذکــر مــی دادنــد بــه منظــور 
ــارز  ــود. در جامعــه ی روحانیــت مب برطــرف کردنــش ب
ــم  ــی کن ــرض م ــی ع ــاب مدیریت ــن از ب ــاال م ــم ح ه
ایشــان بــا اینکــه رئیــس مــا بودنــد ولــی خــب عنوانــی 
ــدا  ــود. خ ــی ب ــر کل ــوان دبی ــد عن ــرده بودن ــول ک ــه قب ک
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علمیدانشجویی رحمــت کنــد ایشــان را. آیــت اللــه یــزدی رئیــس جامعــه 
ــن در  ــتند. م ــس داش ــوان رئی ــد و عن ــین بودن ی مدرس
یــک گفتگــو یــادم هســت کــه آیــت اللــه یــزدی گفتنــد 
اســم مــن رئیــس هســت امــا اســم شــما دبیر کل هســت 
ــوان  ــه عن ــا شــما ب ولــی مجموعــه جامعــه روحانیــت ب
رئیــس عمــل مــی کننــد، مجموعــه ی جامعــه مدرســین 
بــا مــن بــه عنــوان رئیــس عمــل نمــی کننــد، مــی گوینــد 
تــو نماینــده ی مــا هســتی. حرفهایــی کــه مــا مــی گوییم 
بایــد شــما بازتــاب بدهــی. ایــن برایشــان عجیــب بــود. 
ولــی مرحــوم ایــت اللــه مهــدوی بــا اینکــه فــی الواقــع 
رئیــس بــود بســیار متواضــع بــود. در بحثهــا و گفتگوها به 
گونــه ای کــه طــرح مســئله اگــر مــی شــد از دیگــران نظر 
مــی خواســت نظــر خــودش را هــم ذکــر مــی کــرد ولــی 
جمــع بنــدی کــه مــی کــرد نظــر جمــع بــود. اگــر نظــر 
خــودش هــم بــا نظــر جمــع همــراه بــود کــه فبها اگــر هم 
نبــود مــی گفــت مــن تابــع هســتند. مــی گفــت چــون 
ــت  ــی راح ــع هســتم. خیل ــت مــن تاب ــع هس نظــر جم
افــراد مــی توانســتند اظهــار نظــر بکننــد و دیــدگاه هــای 
خودشــان را بگوینــد. بلــه قربــان در مجموعــه مــا نبــود و 
ایــن خیلــی مهــم بــود. خــب البتــه افــرادی هــم بودنــد 
کــه افــراد مهمــی بودنــد، افــراد شــاخصی بودنــد، افــراد 
ــا آنهــا کار مــی کردنــد امــا همــه احتــرام  برجســته ای ب
ویــژه ای را بــرای شــخصیت ایشــان قائــل بودنــد بــه دلیل 
بزرگــی شــخصیت ایشــان، بزرگی منــش ایشــان و همین 
ســعه صــدر و همینی کــه ایشــان متواضعانه برخــورد می 
کردنــد و بنایشــان بــر ایــن بــود کــه نظــر جمــع را بــر نظر 

خودشــان ترجیــح بدهنــد.

)حجت االسالم دکتر مصباحی مقدم(
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مدیرمربی
مروری بر خاطرات و رویکرد های مدیریتی حضرت آیت اهلل مهدوی کنی )ره(

1- مرّبــی مســاوی اســت بــا دلســوزی. یکــی مریــض 
اســت؛ دیگــری، دلگیــر اســت؛ آن یکــی، اخم هایــش 
در هــم فرورفتــه! مرّبــی، هــواِی همــه را دارد و جویــاِی 

احــواِل همــه هســت...!

چنــد وقــت بــود یکــی از اســاتید بــه خاطــر بیمــاری 
و  بــود  بســتری  خانــه  در  داشــت،  کــه  ســختی 

ــا آن همــه  ــا، ب ــه دانشــگاه بیایــد. حاج آق نمی توانســت ب
ــم. ــش بروی ــه عیادت ــه ب ــگ زد ک ــن زن ــه م ــغله، ب مش

ــا مرّبــی،  تجربــه ای بــود کــه روی قبلی هــا گذاشــتم، اّم
همیشــه درِس جدیــدی تــوی چنتــه دارد...

قبــل از خداحافظــی، حاج آقــا زیــِر تشــِک او یــک ِچــک 
گذاشــتند و خداحافظــی کردنــد.

در رویکــرد مدیریــت منابــع انســانی مبتنــی بــر رشــد، کــه صاحــب نظــران آن را رویکــرد نزدیــک بــه مدیریــت 
اســالمی می داننــد، مدیــر بــه نیــروی انســانی ســازمان بــه دیــد یــک منبــع نــگاه نمی کنــد کــه بهــره بــرداری از آن 

ماننــد ســایر منابــع ســازمان موجــب ســودآوری می شــود.

همچنیــن بــه آنهــا نگاه ســرمایهای هــم نــدارد که با هــدف رشــد ســازمان در بلنــد مــدت روی آنها ســرمایه گذاری 
. کند

یک مدیر مربی، تربیت کارکنان خود را مدنظر داشته و زمینه را برای رشد آنها فراهم می کند.

آیــت اللــه مهــدوی کنــی )ره( بــه اذعــان همــه ی شــاگردان و همــکاران، در تصمیمــات مدیریتــی خــود رشــد افــراد 
را دنبــال می کــرد. بــه زیــر دســتان خــود اجــازه تجربــه کــردن مــی داد. بــه آن هــا میــدان مــی داد. شــاید هــم اشــتباه 
مــی کردنــد ولــی بــه آن هــا فرصــت مــی داد تــا از اشــتباهات خــود درس بگیرند و بــه تدریج بــزرگ شــوند. لحظه ای 

از فکــر تربیــت نیروهــای خــود غافــل نبــوده و بــرای آن تدبیــر مــی کرد.

در ایــن نوشــتار، بــا اســتفاده از کتــاب پدرانــه کــه بــه همــت مرکز رشــد دانشــگاه امام صــادق )ع( تهیه شــده اســت، 
گزیدهــای از خاطــرات ایشــان در ایــن مــورد ارائــه می شــود.
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ــم و  ــل عل ــتاد، اه ــن اس ــد: »ای ــت را گفتن ــا عل ــد ه بع
فضــل اســت و چنــد ماهــی، گرفتــار مریضــی اســت، به 
عنــوان مســئول باالســر، بایــد هوایش را داشــته باشــم...!«

چه زیرکانه و زیبا »مِن مدیر« را تدبیر می کرد!

2- گاهــی کــه اســیِر کارهــا می شــویم؛ همــه نگاهمــون 
ــی  ــود و از بعض ــز می ش ــِس کار متمرک ــمت نف ــه س ب
ــئول،  ــا مس ــم ام ــل می مانی ــزرگ غاف ــای ب ریزه کاری ه
کارش وصل کــردن اســت، بــا بهانه هــای مختلــف، 

ــدا...! ــه خ ــد ب ــل می کن ــا را وص ــاره دل ه دوب

می نویســی  نامه هایــت  آخــر  بودنــد: »چــرا  گفتــه 
ــا! مگــه مــن مدیــر نیســتم؟!«  مدیــر؟« گفتــم: »حاج آق
حاج آقــا گفتنــد: »نــه!« همینطــور کــه هــاج و واج 
ــرار  ــه ق ــه از چ ــه قضی ــردم؛ ک ــگاه می ک ــا ن ــه حاج آق ب
ــئول  ــر و مس ــس مدی ــد: »بنوی ــا گفتن ــت؟! حاج آق اس

ــروی...!« ــه م ــه علمی مدرس

مــن کــه ایــن جملــه، برایــم تازگــی داشــت بــا تعجــب 
پرســیدم: »مــن کــه هــر دوی اینهــا نیســتم، هســتم؟«

حاج آقــا، وقف نامــه قطــور مدرســه را بــه مــن دادنــد و 
گفتنــد: »ایــن را بــا دقــت بخــوان و هفتــه بعــد دوبــاره 

جلســه بگذاریــم...!«

هفتــه بعــد کــه خدمتشــون رســیدم. گفتنــد: »مطالعــه 
کــردی؟« گفتــم: »بلــه.« حاج آقــا گفــت: »مــن 
ــا! مــن،  فــردای قیامــت می خواهــم بگویــم کــه خدای
ــا دادم، شــما وظیفــه  ــه ایــن آق مســئولیت مدرســه را ب

ــد...! ــل کنی ــه عم ــن وقف نام ــق ای ــد طب داری

ــئول«  ــِر مس ــِن مدی ــا »م ــر« ب ــِن مدی ــدر راه »م چق
دارد... فاصلــه 

ــا  ــردم: »ب ــرض ک ــیدم و ع ــا رس ــت حاج آق 3- خدم
اجــازه شــما مــن فــردا راهــی مکــه مکرمــه هســتم.« 
حاج آقــا گفتنــد: »کجــا؟!« دوبــاره تکــرار کــردم 
کــه »مــن راهــی مکــه هســتم، دو مــاه پیــش از شــما 

ــودم...!« ــه ب ــی گرفت مرخص

حاج آقــا گفتنــد: »اآلن پیــش امــام بــودم. ایشــان 
می گفتنــد کــه ایــام حــج کــه می شــود مســئولین راهــی 
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مکــه می شــوند. آن هــم بــرای بــار دوم و ســوم و...؛ پس 
چــه کســی مملکــت را اداره کنــد؟!«

ــا گفتــم: »حــرف  مــن هــم در تأییــد فرمایــش حاج آق
، مســئولین نبایــد بــه حــج بروند؛ 

ً
درســتی اســت واقعــا

امــا... حــاج اقــا مــن کــه مســئول مملکتــی نیســتم!«

می آیــد  دلــت  چطــور  »شــما  گفتنــد:  حاج آقــا 
کــه مســئولیت ســیصد طلبــه را رهــا کنــی و بــه حــج 
ــه ای... پــس ایــن  ــروی؟! حــج واجــب هــم کــه رفت ب
حــج، مســتحب اســت. امــا نگهــداری ایــن طلبه هــا 

واجب تــر!« هرچیــزی  از 

ــا  نرفتــم؛ بلیــط صــادر شــده را هــم لغوکــردم. حاج آق
هــم خیلــی دعایــم کــرد...

ایــن ارشــاد حاج آقــا، مدام ایــن آیــه را در ذهنــم تداعــی 
َمــا أحَیــا النــاَس  أنَّ

َ
ک

َ
می کــرد کــه »َمــن أحیاهــا ف

...« ســیصد طلبــه مســتعد، نــه! حتــی اگــر یک 
ً
جَمیعــا

نفــر را هــم حیــات دادیــم... نبایــد کارهایمان را دســت 
کــم بگیریــم! انــگار »مــِن مدیــِر مدرســه علمیــه« تــازه 

زنــده شــدم.

ــای  ــدر، از اون رابطه ه ــال و پ ــه خردس ــه بچ 4- رابط
عجیــب و جالــب اســت! از پــدرش هــم ناراحــت هــم 
باشــد، بــاز هــم مــی رود کنــارش، بــا ناراحتــی ضربــه 
بــه آرامــی بــه پــای پــدر می زنــد و خــود را در آغوشــش 

می انــدازد...

ــکایتی  ــما ش ــن از ش ــم: »م ــا گفت ــش حاج آق ــم پی رفت
دارم!« حاج آقــا هــم گفتنــد: »خــوب می خواهــی 
ــم  ــم؛ می ده ــه ای می نویس ــم: »نام ــی؟« گفت ــه کن چ
بــه امــام...!« ایشــان هــم، اســتقبال کردنــد...! نامــه را 
نوشــتم و بــه ایشــان نشــان دادم. خودشــان هــم چنــد 

ــد! ــه کردن ــوردی اضاف م

ــی  ــب؛ می خواه
ُ

ــد: »خ ــد، گفتن ــاده ش ــه آم ــه  ک نام
چــه طــور بــه امــام برســونی؟!« گفتــم: »نمی دونــم!« 
ــه  ــا ک ــد آق ــاج احم ــه ح ــد ب ــگ زدن ــم زن ــا ه حاج آق
»کســی می آیــد شــکایتی از مــن دارد؛ شــکایتش را بــه 

ــانید...!« ــام برس ام

ایــن پدرانه هایــش قشــنگ بــود. آغوشــش را بــاز می کــرد 
بــرای »مــِن فرزنــدش« پــدر اســت دیگــر!

ــجد  ــه در مس ــت ک ــن نیس ــودن؛ ای ــه ب ــِر بقی 5- راه ب
بنشــینی و حلقــه ای داشــته باشــی و هــر کســی، ســوالی 
داشــت خدمــت شــما برســد و... نــه! راه بــر بــودن و منش 

تربیتــی داشــتن، یــک شــیوه زندگــی اســت.

ــد  ــدن بای ــرای مان ــل ب ــا تعطی ــود و خوابگاه ه ــتان ب تابس
مبلــغ قابــل توّجهــی پرداخــت می کردیــم کــه نداشــتیم! 

ــا... ــش حاج آق ــم پی رفتی

ــم،  ــه می خوانی ــم؛ لمع ــتان مانده ای ــا تابس ــا! م »حاج آق
ــم.  ــه بدهی ــه هزین ــم ک ــدر نداری ــم. این ق ــه می خوانی فق
شــما با مســئولین صحبت کنیــد؛ از مــا هزینــه نگیرند.« 
ــد  ــر! بای ــت: »نخی ــخت گف ــفت و س ــم س ــا ه حاج آق

هزینــه بدهیــد.« بــه فکــر مــی روم و... مــی روم.

ــگاه را  ــه خواب ــروم هزین ــد ب ــده؛ بای ــتان ش ــر تابس آخ
پرداخــت کنــم. مــی روم صنــدوق؛ »فالنــی هســتم 
بــرای پرداخــت هزینــه خوابــگاه آمــده ام...« می گوینــد: 

ــت!« ــرده اس ــاب ک ــما را حس ــول ش ــا پ »حاج آق

 
ً
اولــش خیلــی ناراحــت شــده بــودم؛ »چــرا مــا را اصــال
ــه حــال »مــن  تحویــل نگرفتنــد! یکــی نیســت دلــش ب
ــد از  ــگار نبای ــدم ان ــا فهمی ــوزد؟! بعده ــجو« بس دانش
اهالــی تربیــت، زود ناراحــت شــد، اول بایــد منظورشــان 

را واکاوی کــرد...

ــه  ــت، ک ــت در تربی ــی اس ــیر عجیب ــت، اکس 6- محب
ــه  ــالم آن را این گون ــه الس ــن علی ــرت امیرالمومنی حض
نقاشــی فرمودنــد: »االنســان عبیــد االحســان.« حاج آقــا 
عــادت داشــتند همیشــه آخــر ســال، بــه مــا لطــف کننــد 
ــاد بیــن ســال  ــرای اعی ــه گاهــی ب ــد. البت ــدی بدهن و عی
هــم، هدیــه می دادنــد و یــا اگــر کســی از ایشــان عــیدی 
ــه دور و بری هــای  ــه او، بلکــه ب ــه فقــط ب می خواســت ن

ــد. ــدی می دادن ــم عی او ه
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یــک ســال حاج آقــا کســالتی داشــتند، روزهــای پایانــی 
ــر  ــه دفت ــتند آن روز را ب ــا نتوانس ــه حاج آق ــود ک ــال ب س
بیاینــد. داشــتیم، آرام آرام، مأیــوس می شــدیم؛ کــه 
ــه مــا  ــه خاطــر کسالت شــان ب ــا امســال دیگــر ب حاج آق

ــد... ــدی ندادن عی

آخریــن ســاعات بــود، زنــگ زدنــد کــه حاج آقــا کاری در 
دفتــر دارنــد؛ تــا چنــد ســاعت دیگــر تشــریف می آورند. 
باحــال ناخوشــی که داشــت، بــه بهانــه کار، آمده بــود دِل 

»مــِن مســئول دفتــر« را خــوش کنــد، همین!

ناخودآگاه، یاد پدرم می افتم.

ــی  ــون ف ــی االرض، معروف ــون ف ــد: »مجهول 7- فرمودن
ــماء« الس

ناخــودآگاه بــر کار پــر برکــت دانشــگاه، تابلــوی نامشــان 
ظ داشــتند 

ّ
خــورده بــود؛ هرچنــد ایشــان هــم خیلــی تحف

و می گفتنــد: »کاری کنیــد اســمی از ما نباشــد! هــر کاری 
می کنیــد ســعی کنیــد مــا عرضــه نشــویم!« جلســه آخــر 
صحبت مــان، بــرای پذیــرش مســئولیت معاونــت بــود. 
بــا تأمــل گفتنــد: »واقعــش خــودم مخالف حضور شــما 
ــب پیشــنهاد 

ُ
در ایــن پســت هســتم.« ســریع گفتــم: »خ

نمی دادیــد حاج آقــا.« گفتنــد: »شــما خصوصیتــی دارید 
کــه بــه همــه خوبــی هایتــان لطمــه می زنــد.«

در فکــر فــرو رفتــم بعــد از تأملــی گفتــم: »عجولــم؟«، 
ــه!«.  ــندم؟«، »ن ــه!«. »خودپس ــرم؟«، »ن ــه!«. »متکب »ن
»پــس چــی حاج آقــا؟« »شــما در ایــن مســئولیت، نبایــد 
مــن و اخــوی را عرضــه کنیــد.« مــن گفتــم: »نمی شــود 
ــما  ــی ش ــم ول ــم عرض کن ــی نمی خواه ــا؛ یعن حاج آق
ــد، هــر کار کنیــم شــما هــم  ــه دانشــگاه گــره خورده ای ب
ــن  ــب همی

ُ
ــد: »خ ــوید.« گفتن ــده می ش ــش دی همراه

دیگــر، نبایــد این طــور بشــود. اگــر بــا ایــن شــرط 
ــه...« ــه، ن ــن؛ اگرن ــک ک ــا و کم ــری، بی می پذی

آری؛ »مــِن معــاون« بایــد کمــک کاِر عــروج باشــم، نــه 
سبب ســاِز ســقوط...

ــران  ــربار دیگ ــه س ــانی ک ــال کس ــه ح ــوش ب 8- خ
نیســتند، ســنِگ راِه دیگــران نیســتند؛ بلکــه راه و پلــی 
ــا  ــعادت اند... حاج آق ــه س ــران ب ــیدن دیگ ــرای رس ب
خیلــی منظم بودنــد؛ مثل ســاعت، دقیق! می توانســتیم 
بفهمیــم اگــر حــاج آقــا وارد دفتــر کارشــان می شــوند 
ــت  ــادم هس ــار ی ــت؟!... یکب ــده اس ــد ش ــاعت چن س
ــر کار  ــان وارد دفت ــیمه و نفس زن ــان سراس ــه محافظ ک
ایشــان شــدند؛ گفتنــد: »حاج آقــا تشــریف آوردنــد؟!« 
ــد.«  ــان آمده ان ــه ایش ــت ک ــی هس ــه؛ مدت ــم:» بل گفت
ــاک  ــان را پ ــرق صورتش ــیدند و ع ــی کش ــس راحت نف
کردنــد... بــه حاج آقــا گفتنــد: »چــرا مــا را صــدا 
ــد؛  ــتراحت می کردی ــد: »اس ــا گفتن ــد؟« حاج آق نزدی
ــدم  ــم ق ــی ه  کم

ً
ــا ــم... ضمن ــان کن ــتم اذیت ت نخواس

زدم...«

ــط  ــود؛ فق ــیرین ب ــن ش ــرای م ــه ب ــن لحظ ــدر ای چق
پــدِر دانشــجوهایش نبــود، بلکــه پدرانــه محافــِظ »مِن 

ــود... محافــظ« هــم ب

ــه  ــالم ک ــت علیهم الس ــل بی ــب اه ــاگرد مکت 9- ش
باشــی حاضــر می شــوی خــودت بســوزی... امــا 
ســوختن دیگــری را تــاب نمــی آوری؛ ســوختن در آتش 
ــی و جهــل... ــا در آتــش نادان ظلــم دیگــران باشــد، ی

ــه  ــجدی ها ب ــی از مس ــد؛ یک ــام ش ــاز تم ــی نم وقت
صــورت یکــی دیگــر از مســجدی ها ســیلی زد. 
حاج آقــا بــا ناراحتــی بــه مــن گفتنــد: »بــرو ببیــن چــرا 
او را زد؟« مــا رفتیــم و بــه او گفتیــم: »حاج آقــا فرمودنــد 
ــه او ســیلی زدی؟« گفــت: »ایــن کــور اســت!  چــرا ب
ــم  ــا ه ــوب م ــن.« خ ــای م ــت روی پ ــش را گذاش پای
حــرف او را بــه حاج آقــا گفتیــم. ایشــان بیشــتر ناراحت 
شــدند و گفتنــد: »ایــن بهانــه اســت، بــرو ببیــن علتش 

ــت؟!« چیس

ــد  ــا می گوی ــم: »حاج آق ــه او گفت ــم ب ــاره رفت ــن دوب م
ــرا او ســیلی زدی؟!«   چ

ً
ــا ــت، واقع ــه توس ــن بهان ای

ــه  ــن مرتیک ــت: »ای ــردن، گف ــن ک ــی ِمن ِِم ــد از کم بع
ــن را  ــای م ــد ج ــت می آی ــاه اس ــک م ــد، ی نمی فهم

مدیر مربیمدیر مربی
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می گیــرد...«

ــد: »هیــچ  ــا گفتــم؛ فرمودن ــه حاج آق وقتــی علــت را ب
ــال  ــرو دنب ــن، ب ــگاه نک ــه اش ن ــه بهان ــه ای را ب حادث
علتــش...؛ ایــن بی ادبــی و خشــم، حاصــل آن عقــده 
فروخــورده اســت کــه بــه بهانــه یــک برخــورد، حــاال 

ــان داده.« ــودش را نش خ

ــای  ــه ج ــجدی« را ب ــِن مس ــا، »م ــرِف حاج آق ــن ح ای
مانــدن در بــر و روی شــاخه ها، بــرد بــه عمــق ریشــه ها...

مدیر مربیمدیر مربی
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پرونده ویژه

مصاحبهباحجتاالسالمدکترسعیدمهدویکنی

آیــت اللــه مهــدوی)ره( بــرای انتصاباتــی کــه 
ــاظ  ــی را لح ــاخص ها و معیارهای ــه ش ــتند، چ داش
می کردنــد؟ فــرد چــه معیارهایــی را بایــد دارا می بــود 
تــا مثــال یــک پســت مدیریتــی در یــک جــا ایشــان به 

ــد؟  ــول کنن ــرد مح آن ف

شــاید بیشــترین حجــم خاطــرات مدیریتــی مــن از 
ــون  ــود. چ ــی ش ــگاه م ــه دانش ــوط ب ــوی مرب ــوم اب مرح
تجربــه هــای قبــل تاســیس دانشــگاه و بعــد از آن، بنــده یا 
در آنجــا  کمتــر حضــور داشــتم یــا ســنم اقتضــا نمی کرد. 
از ایــن جهــت ، شــاید اگــر کســی بــه درســتی بخواهد در 
مــورد مدیریــت ایشــان نظــر بدهــد، بایــد در ابعــاد دیگر 
ــد  ــته باش ــر داش ــم خب ــگاهی ه ــر دانش ــای غی و حوزه ه
ــا در  ــروی، ی ــه م ــان در مدرس ــال اقداماتش ــد. مث و بدان
مجلــس خبــرگان، جامعــه روحانیــت و جاهــای دیگــر. 

ایــن نکتــه اول کــه گفتــم مشــخص باشــد.

ــه در  ــالب همیش ــی از اول انق ــات بحث ــاب انتصاب در ب

می گرفــت کــه آن بحــث دوگانــه تخصــص یــا تعهــد 
ــور  ــه ط ــا  ب ــالمی ی ــالب اس ــد از انق ــت. در بع اس
ــش  ــا برای ــوع ارزش ه ــه موض ــی ک ــر نظام ــی در ه کل
مهــم اســت ، و دارای یــک غایــت و آرمــان معنــوی و 
واال اســت،  ایــن مســئله مطــرح می شــود کــه تحقــق 
اهــداف وابســته بــه اعتقــاد و باور بــه اهــداف و در عمل 
تقیــد بــه ارزش هــا اســت. ولــی البتــه عمــل و مدیریت 
در فضــای واقعــی و بیرونــی نیــاز به تخصــص و آگاهی 
در آن حیطــه دارد. اصــل و میــزان ایــن دوگانــه همیشــه 
محــل چالــش و بحــث اســت. تــا وقتی بشــود دو تــا را 
بــا هــم جمــع کــرد کســی قاعدتــا مخالفــش نیســت. 
آدم یــک متخصــص متعهــد پیــدا کنــد، قاعــدا همــه 
حتــی ســکوالر هــم باشــد بــه احتتمــال زیــاد می گوید 
چــه اشــکال دارد یــک نفــر دیــن هــم داشــته باشــد. اما 
ــی  ــن دو در یک ــه ای ــود ک ــاد می ش ــکل ایج ــی مش وقت
ــدم  ــص تق ــا تخص ــرد؟ آی ــه ک ــد چ ــود. بای ــع نش جم
ــا تعهــد؟ ایــن مســئله در انتخاب هــای مرحــوم  دارد ی

مصاحبــه بــا کســی کــه عــالوه بــر مســئولیت هایــی کــه در دانشــگاه داشــته اســت، پســر آیــت 
اللــه مهــدوی کنــی )ره( هســت، فرصتــی بــود کــه آن را غنیمــت شــمردیم. از ابتــدای تعییــن 
موضــوع پرونــده ویــژه بــرای مشــورت پیش ایشــان آمدیــم. با کمــال صبــر و حوصله، دلســوزانه 

مــا را راهنمایــی کردنــد. تواضــع ایشــان مــا را شــرمنده کــرد. 

مصاحبه با حجت االسالم دکتر سعید مهدوی کنیمصاحبه با حجت االسالم دکتر سعید مهدوی کنی
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حــاج آقــا نمــود داشــت. حــاج آقــا تالششــان بــر ایــن 
بــود در مدیریت هایــی کــه موضــوع  اصلــی اش نوعــی 
از والیــت مطــرح بــود مثــال مدیریــت هایــی کــه جنبه 
تربیتــی و  ارزشــی در آن برجســتگی داشــت اولویــت 
ــاج  ــکان ح ــی االم ــه حت ــد. البت ــد بدهن ــه تعه را ب
آقــا در میــان متعهدیــن دنبــال کســی مــی گشــتند کــه 
حداقل هایــی در مــورد تخصــص در کار خــود را داشــته 

باشــد. نــه اینکــه یــک آدمــی باشــد بّرانــی . 

ــه  ــر جنب ــبه کمت ــه بالنس ــمت ها ک ــری از س ــا یکس ام
ــره  ــری در یــک دای ــم گی والیــی داشــت و در آن تصمی
مشــخص انجــام مــی شــد و معمــوال باالســرش یــک 
مســئول دیگــری قــرار مــی گرفــت و فــرد در یــک دایــره  
محــدودی قــدرت مانــور داشــت، در آن جاهــا ممکــن 
ــه تخصــص  ــود از یــک آدم کــه بیــش از تعهــدش ب ب
مشــهور بــود هــم اســتفاده می کردند.البتــه بــه شــرطی 
کــه او ضدیتــی و عنــادی بــا اهــداف مجموعــه و ارزش 
هــای آن نداشــته باشــد.  لــذا در دانشــگاه مــا ترکیبــی 
ــه  ــی ک ــن تفضیل ــا ای ــا ب ــدم. منته ــن دو را می دی از ای

عرض شــد 

ــت  ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــزاره ای ک ــک گ ی
کــه ایشــان از مدافعیــن حکمرانــی مردمــی بودنــد. 
ــاالی  ــطح ب ــه و س ــردم را در اداره جامع ــش م و نق
حکومتــی خیلــی پررنــگ می دیدنــد. بــه نظرتــون 
ایــن نظــر ایشــان برگرفتــه از اعتقــاد دینــی هســت؟ 
تجربــه شــخصی ایشــان هســت؟ ایــن نظر ایشــان 

از چــه نشــأت گرفتــه اســت؟ 

ــد، در واقــع  ــه ای کــه شــما اشــاره کردی ــر ایــن دوگان ب
هــم مبنــا و هــم تجربــه و هــم دانــش و علــم مدیریــت 
و دانــش اجتماعــی و جامعــه شناســی، دیــدگاه ایشــان 
بــر یکســری مبانــی بــود. مبنــای دینــی بحــث ایشــان، 
حــاال همیــن قــدر کــه مــن االن در ذهــن دارم، ممکــن 
ــی در  ــد، یک ــم باش ــر ه ــای دیگ ــی چیزه ــت خیل اس
بحــث حاکمیــت حــاج آقــا همیشــه اشــاره داشــتند که 
درســت اســت کــه از نظــر دیدگاه مــا مســئله حاکمیت 
ــد  ــب خداون ــت و از جان ــوص اس ــل منص ــک اص ی

تعییــن می شــوند و بایــد هــر نوعــی از والیــت در نهایــت 
ــه  ــد ک ــا می فرمودن ــود، ام ــی ش ــی منته ــت اله ــه والی ب
ــه  ــاز ب ــرای اعمــال و امــکان تحققــش نی ایــن والیــت ب
ــور  ــوال حض ــد: " ول ــذا می فرمودن ــردم دارد. و ل ــام م قی
الحاضــر". همیشــه ایــن را می خواندنــد و می فرمودنــد:" 
ال رأی لمــن ال یطــاع". کســی اگــر تبعیت نشــود بــه طور 
ــد   ــدا نمی کن ــت پی ــدرت حاکمی ــی ق ــی و منطق طبیع
ــی  ــل عل ــد  مث ــالح باش ــه ذی ص ــم ک ــدر ه ــه ق هرچ
علیــه الســالم. ولــی بحــث ســر ایــن اســت کــه مــردم 
تبعیــت نمی کننــد. چــرا؟ چــون امــر حاکمیت اساســا با 
حضــور مــردم محقــق می شــود و در واقــع ایــن اختیــار 
و امکانــی اســت کــه مــردم بایــد ب دهنــد تــا یــک فــرد 
بتوانــد از طریــق ایــن اختیار عمومــی و اجتماعــی اعمال 
قــدرت کنــد. اگــر چــه حــق و تــوان از آن خداونــد اســت 
ــرار داده  ــوری ق ــک ج ــم ی ــم را ه ــی عال ــد  ول و خداون
اســت کــه امــور اجتماعــی معمــوال  از مجــرای اختیــار 
و انتخــاب و پذیــرش مــردم می گــذرد. بحــث مقبولیــت 
و مشــروعیت. مشــروعیت از آن خداســت و امــا اعمــال 
ایــن حــق از طریــق مــردم میســر اســت و ایــن نمی شــود 

مگــر معمــوال بواســطه مقبولیــت. 

نکتــه دیگــر بحــث مســئله ایــن اســت کــه یــک بحــث 
ــدر  ــهید ص ــث ش ــا بح ــه ب ــد ک ــان می کردن ــی ایش فقه
ــود. و آن  ــط می ش ــی خل ــت گاه ــاوت اس ــم متف ــا ه ب
هــم بحــث مقوله "منطقــه الســکوت" اســت. بعضــی با" 
ــد. شــهید  ــراغ" شــهید صــدر یکــی می گیرن ــه الف منطق
ــه،  ــکام خمس ــکام، اح ــان اح ــد در می ــدر می گوی ص
اباحــه داریــم و در مقولــه اباحــه، جایگاهــی اســت کــه 
ــر  ــا ب ــرد بن ــد .ف ــی دان ــر م ــاله را براب ــراف مس ــارع اط ش
ــرود  ــی را ب ــک راه ــد ی ــاب می کن ــدام و انتخ ــا اق اقتض
یــا نــرود. حــاج آقــا می فرمودنــد مــا یکســری امــوری را 
داریــم کــه شــارع حســب مصلحــت، کال ســکوت کرده 
اســت. شــما هرچــه بگــردی، ادلــه خــاص، حتــی اباحه 
هــم پیــدا نمی کنیــد. چــون اصــال شــارع در آن موضــوع 
عمــدا خواســته  کــه ســکوت کنــد. چــرا؟ چــون این هــا 
را ســپرده اســت بــه امــوری کــه جنبــه عرفــی و حاصــل 
تجربــه بشــری و عقــل بشــری اســت. بــه این هــا ســپرده 
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شــده اســت. اساســا امــری نبــوده کــه شــارع بخواهــد از 
حجــت بیرونــی در آن اســتفاده بکنــد. در ایــن نــوع موارد 
می فرمودنــد امــری اســت کــه بایــد بــا نظــر مــردم و بــه 
اقتضــا عقــل و عــرف  اقــدام کــرد. بایــد بــا اهلــش و در 
مــواردی کــه بــه همــه مــردم برمی گــردد، بــا جلــب نظــر 
عمــوم مــردم  اقامــه شــود. حــاال ممکــن اســت بــاز هــم 
ــا  ــان این ه ــان در بحث هایش ــد، ایش ــر باش ــل دیگ دالی
را دارنــد، شــاید مــن فکــر کنــم چیزهــای دیگــری هــم 
ــا فــی الفــور کــه شــما پرســیدید، این هــا  ــد ام ــاد بیای ی
بــه ذهنــم آمــد. لــذا پیامبــر ص بــه آن امــر شــده اســت 
ــه  ــی علی ــان عل ــد بی ــر". و بع ــی االم ــاورهم ف ــه " و ش ک
ــه از  ــدی ک ــر دی ــردم را اگ ــه م ــد ک ــالم را می فرمودن الس
بعضــی تصمیم هــایت اعــراض می کننــد، دلیــل اقــدام 
ــای  ــردم مبن ــا م ــو ت ــردم بگ ــه م ــودت را ب ــم خ و تصمی
ــواه  ــس و دل بخ ــوای نف ــه ه ــد ک ــو را بفهمن ــم ت تصمی
ــش  ــما وارد چال ــای ش ــا مبن ــن ب ــاال ممک ــت. ح نیس
شــوند امــا بحــث ســر ایــن اســت کــه شــما مبنــا بــرای 
تصمیمــت داری. ایــن را بــه مــردم بگــو تــا همــراه شــوند. 
ــای  ــد و ارتق ــث رش ــن باع ــردم. ای ــه م ــده ب ــح ب توضی
ــد،  ــردم درک نمی کنن ــه م ــی ک ــود. چیزهای ــردم می ش م
ــو می گویــی و مــردم رشــد می کننــد. متوجــه جهــات  ت
امــور می شــوند و بــا تــو همراهــی خواهنــد کــرد. ایــن از 

جهــت مبنــای دینــی.

 و امــا از جهــت جامعــه شــناختی و روانشــناختی، 
مطالعــات متعــددی هــم ایــن را تأییــد می کنــد جایــی که 
مــردم خودشــان در آن حضــور داشــته باشــند، انگیــزه باال 
مــی رود. و مــردم هــم در کنــار ایــن قضیــه هــم ســامان 
ــد. و  ــتیبانی می کنن ــوند و پیش ــع می ش ــم قان ــد و ه میابن
نکتــه ســوم هــم بحــث مســئله تجارب شــخصی ایشــان 
اســت. کــه در طــول تاریــخ زندگی خودشــان یــا آنچه که 
مطالعــات داشــتند، دالیلــی می آوردنــد. کــه مــا اینــکار 
و آنــکار را کردیــم و وقتــی کــه بــه خــود مــردم ایــن امــور 
ــد  ــتیاق میآمدن ــا اش ــه ب ــردم چگون ــد، م ــپرده می ش س
ــک  ــا کم ــع ب ــدون مان ــبک، ب ــت و س ــدر راح و کار چق
همــراه می شــد.  ایشــان در خاطــرات خودشــان از جملــه 
ــب  ــا حس ــد م ــر می کردن ــالب را ذک ــه انق ــئله کمیت مس

همیــن مبانــی رفتیــم ســراغ مــردم، امــری کــه اعمــال 
ــه وســیله نظــام روحانیــت آن  ــود، ب مســائل شــرعی ب
را هدایــت کردیــم. نیــروی ایــن حرکــت و تطبیــق آن بــا 
میــدان و عــرف مــردم، خــود امنــای مــردم کــه از درون 
مــردم جمــع شــده بودند تطبیــق می دادنــد. هــم نیــرو 
از مــردم بــود و هــم شــیوه های اقــدام و عمــل در یــک 
درک و فهــم عرفــی اعمــال می شــد. بحــث شــریعت 
ــدودی  ــا ح ــت و ت ــارت داش ــت نظ ــن را روحانی و دی
ــی و  ــث عرف ــد. بح ــی ش ــت م ــم مدیری ــدی ه زیل
حمایتــش و اقدامــش را مــردم. لــذا می فرمودنــد ایــن 
جمعیــت بــا حضــور مــردم، بــا کمتریــن میــزان هزینه، 
کمتریــن مشــکل درگیــری و تنــش، مســئله ی انقــالب 
بــه ایــن عظمــت را توانســت نهادینــه کنــد در کشــور. 
می فرمودنــد کمیتــه پــرت و زیــاد و کم داشــت امــا این 
عــوارض را بــا بقیــه انقالب هــا مقایســه کنیــد و میــزان 
ــد از  ــه بع ــی ک ــا و بی نظمی های ــا ، تنش ه خونریزی ه
انقالب هــا در دنیــا رخ داده، و آنچــه کــه مــا در انقــالب 
اســالمی داشــتیم. در کشــورها ارتــش یا نیرویــی کودتا 
ــرد و مســلط می شــود.  ــد، مراکــز را می گی چــه می کنن
زیــادی  حــدود  تــا  می فرمودنــد  ابــوی  مرحــوم 
ارتشــمان  از بیــن رفتــه بــود، نیــروی پلیســی نداشــتم، 
ــه اقــل آنچیــزی کــه  در ایــن شــرایط حضــور مــردم ب
ممکــن بــود در تلفــات و از بیــن رفتــن امــوال عمومی، 
ــجام  ــه دارای انس ــد. جامع ــع کن ــن را جم ــت ای توانس
ــات  ــالب انتخاب ــد از انق ــاه بع ــه دو م ــد. در فاصل ش
برگــذار شــد و نظــام راه افتــاد. چیــزی کــه در خیلــی از 
کشــورهای دیگــر بــا یــک تغییــر تــا ســال ها ایــن رونــد 
امــکان تحقــق نــدارد. ایشــان علتــش را همیــن مســئله 

حضــور و مشــارکت مردمــی  ذکــر می کردنــد.

ــه  ــه منطق ــل ب ــان قائ ــد ایش ــه فرمودی ــه ای ک نظری
ــا از  ــود ی ــان ب ــه ابداعیش ــد، نظری ــکوت بودن الس

ــد؟ ــه بودن ــاتید آموخت اس

مطمئنــا هــر نظریــه مقدماتــی در یافتــه هــای دیگــران 
ــال  ــری آن م ــجام نظ ــالح  و انس ــن اصط ــا ای دارد ام
خودشــان بــود. امــا اجــزای آن را صراحتــا می فرمودنــد 
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ــور  ــه ط ــد ب ــت. می فرمودن ــی اس ــال فالن ــن م ــه ای ک
ــی  ــود دارد. بعض ــم وج ــه ه ــات بقی ــی در کلم ضمن
ــهید  ــراغ ش ــه الف ــادل منطق ــه مع ــد ک ــال می کردن خی
صــدر اســت امــا در حالــی کــه بــه صراحــت ایشــان 
ــه  ــا منطق ــکوت ب ــه الس ــه منطق ــد ک ــر می کردن ذک

ــد. ــرق می کن ــراغ ف الف

کتابی، مقاله ای ...؟

بلــه ایشــان در کتــاب اقتصاد اســالمی شــان ذکــر کرده 
انــد .کتــاب را خــود حــاج آقــا کــه چنــد بــار ویرایــش 
کــرده انــد، دلشــان می خواســت کامــل تــرش کننــد اما 
نشــد،  در هــر صــورت آن  نســخه مربــوط بــه  انتشــار 
محــدود آن موجــود اســت. در کتابخانــه هــم داریــم. و 
هــم چنیــن هــم، مباحــث درس خــارج ایشــان کــه در 
ــای  ــان نامه ه ــن پای ــم چنی ــت، و ه ــار اس ــال انتش ح

فقهــی کــه حــاج آقــا هدایــت کردنــد، آمــده.

ســوال بعــدی ایــن اســت کــه حــاج آقــا بــا توجــه 
ــت  ــف،  مدیری ــای مختل ــه در حوزه ه ــن ک ــه ای ب
ــتند ، در  ــده داش ــر عه ــی را ب ــازمان های مهم س
ــن  ــد و در عی ــی بودن ــی مهم ــمت های مدیریت س
ــی  ــی قرابت ــر ماهیت ــا از نظ ــن حوزه ه ــه ای ــال ک ح
ــادی  ــه نه ــگاه ک ــال در دانش ــتند، مث ــم نداش ــا ه ب
ــی  ــاد نظام ــه نه ــه ک ــت و در کمیت ــی اس آموزش
ــا در وزارت کشــور کــه بحــث حکومتــی  اســت ی
اســت، چــه عاملــی باعــث شــده بــود کــه ایشــان 
در تــک تــک ایــن حوزه هــا بتواننــد ســربلند بیــرون 
بیاینــد. بــه عنــوان یــک مدیر موفق شــناخته شــوند 

و عملکــرد مطلوبــی داشــته باشــند؟

ــل،  ــه قب ــا، هفت ــاج آق ــاگرد ح ــه در س ــخنرانی ک در س
آیــت اللــه اعرافــی در مدرســه مــروی داشــتند، ایشــان 
دقیقــا بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد. گفتنــد تقریبــا مــن 
یــادم نمیآیــد کــه در مجموعــه شــخصیت های نظــام، 
کســی ایــن طیــف وســیع مدیریتــی ایشــان را تجربــه 
کــرده باشــند. اساســا در تاریــخ علمــای شــیعه فرصت 
مدیریــت، آن هم از جنــس دولتــی کال خیلی کــم فراهم 

آمــده. تقریبــا جــز جمهــوری اســالمی ما تجربــی جدی 
ــرات  ــم نف ــه آن ه ــی ک ــع کوتاه ــی مقاط ــم. خیل نداری
خیلــی کمــی احتمــاال ایــن فرصــت را پیــدا کرده باشــند. 
ــه  ــا را تجرب ــاج آق ــه ح ــی تجرب ــای اعراف ــاج آق ــذا ح ل
بســیار ارزنــده می داننــد. در هــر کــدام از ایــن پســت ها 
ــده و  ــرون آم ــق بی ــره موف ــک چه ــه ی ــا ب ــاج آق ــم ح ه
ــد،  ــاور نمی کردن ــده ب ــک ع ــان ی ــان خودش ــر در زم اگ
االن و در شــرایط فعلــی در مــورد موفقیــت حــاج آقــا در 
اداره مجموعــه ای مثــل دانشــگاه خیلــی هــا دیگــر االن 
اذعــان دارنــد. اگــر زمانــی برخــی از داخلی هــا از اســاتید 
ــد  ــا می زدن ــاج آق ــه ح ــه ب ــش و کنای ــجویان نی و دانش
ــا  ــد، االن ت ــر می کردن ــا منتش ــاج آق ــه ح ــی علی و مطالب
حــد زیــادی اذعــان دارنــد برموفقیــت ایشــان. البتــه ایــن 
موفقیــت هــا دلیــل بــر نبــود اشــکال نیســت امــا برآینــد 
ایــن کار را از توفیقــات حــاج آقــا می داننــد. گرچــه مــن 
توفیقــات حــاج آقــا را تربیــت کــردن آدم بــرای پســت و 
ــی  ــم ارزیاب ــان ه ــم. خودش ــی نمی دان ــت سیاس موقعی
شــان ایــن نبــود. می فرمودنــد زمانــی کــه مــا بتوانیــم در 
اهــداف خودمــان کــه تربیــت انســان هــا و بهــره منــدی 
آنهــا از ســرمایه معــارف اســالمی و نظــام ســازی بــر آن 
ــدا کــرده ایــم . آخریــن  ــا اســت، آن  گاه توفیقــات پی مبن
ــداز  ــم ان ــند چش ــیح س ــه توش ــه درجلس ــان ک سخنانش
بیــان کردنــد در اردیبهشــت ســال 93 ، ایــن شــاخص را 
ــا در هــر صــورت االن  ــد. ام ــرای موفقیــت ذکــر کردن ب

چنیــن اذعانــی هســت.

 پــس پاســخ ســوال شــما یکــی، شــخصیت چنــد بعدی 
ــودن و  ــدی ب ــد بع ــی چن ــن ویژگ ــت. ای ــا اس ــاج آق ح
نچســبیدن بــه یــک بعــد خیلــی مؤثر اســت. یعنــی حاج 
آقــا  شــخصیت علمــی چنــد بعدی داشــتند و هــم خوب 
فقــه خوانده انــد و هــم خیلــی خــوب ادبیــات خواندنــد. 
هــم خیلــی خــوب فلســفه و کالم خواندنــد. هــم خیلــی 
خــوب روی اخــالق کار کردنــد. هــم در علــوم روز هــم 
مطالعــه و در حوزه هایــی مثــل اقتصــاد کار عمقــی کردند 
کــه نتیجــه آن، آدمــی اســت کــه بــا جنبه هــای مختلــف 
ارزشــی و حوزه هــای علــم روز آشــنا اســت. ایــن یــک 
ــی  ــدی متعادل ــد بع ــخصیت چن ــان ش ــه ایش ــع ب واق
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می دهــد کــه فقــط شــخصیت او متمایــل بــه فقــه 
نیســت. بــا مســائل مختلــف  آشــنا اســت. ایــن مســئله 
باعــث می شــود کــه درک درســتی از قوانیــن و مقــررات 
کشــوری داشــته باشــد. آدمــی اســت کــه عمــرش را در 
سیاســت گذرانــده  اســت. بــا سیاســت آشناســت. و بــه 
ــر  ــک مدی ــا ی ــا ویژگی ه ــخصی، ذات ــی ش ــت ویژگ جه
ــک  ــت ی ــده مدیری ــش عم ــم کهبخ ــا می دانی را دارد. م
نــوع هنــر ذاتــی اســت کــه بــا مطالعــه و دانــش می توانــد 
ارتقــا پیــدا کنــد.  ایــن واقعــا خــدا دادی بــود در ایشــان. 
ــه در  ــود ک ــتعدادی داده ب ــوش و اس ــان ه ــه ایش ــدا ب خ
ــن  ــد ای ــا  می گفتن ــاد . بازاری ه ــت و اقتص ــه مدیری زمین
ــه  ــا اینک ــد. ب ــی می فهم ــه خوب ــازار را ب ــادالت ب آدم مع
ــه خوبــی  ــود امــا ب ــازار نب ــا خــودش کاســب ب حــاج آق
چگونگــی عقــد قــرارداد و صحبــت و معاملــه در بازارهــا 
را می شــناخت. چنــد روز پیــش ســالگردی گرفتــه بودنــد 
بازاری هــا، می گفتنــد در وصــف حــاج آقــا مــی گفتنــد 
ــم  ــش بروی ــتیم پیش ــت می توانس ــه راح ــود ک ــی ب کس
حــرف  مــان را درک می کــرد و احتــرام می گذاشــت. 
ــه  ــود کــه البت ــادی از آن خصوصیــات ذاتــی ب مقــدار زی
ــو و  ــات و گفتگ ــات و تجربی ــا مطالع ــدا ب ــا بع ــاج آق ح
همراهــی بــا افــراد متخصــص توانســته بــود جــذب کند. 

یکــی از آن موضوعاتــی کــه در موفقیــت حــاج آقــا اثــر 
داشــت، مســئله آشــنایی بــا عــرف و کــف بــازار و 
ــن  ــه ای ــان ب ــود ایش ــی خ ــه عبارت ــود. ب ــان ب ــف خیاب ک
ــد  ــان می فرمودن ــد. ایش ــدی می کردن ــار آخون ــر رفت تعبی
ــه  ــی اینک ــت، یعن ــزی اس ــک چی ــودش ی ــدی خ آخون
چگونــه رفتــار کــردن بــا مــردم. مــردم داری. ایــن امــری 
ــد. ایــن حاصــل  نیســت کــه جایــی از طلبگــی بیاموزن
ــراه  ــردم هم ــا م ــی ب ــر کس ــت. اگ ــی اس ــت طلبگ زیس
باشــد ، مــردم را خــوب می فهمــد. مــن بــه آن یــک نــوع 
ــی  ــم. یعن ــینه ای می گوی ــی و س ــی حس ــه شناس جامع
حاصــل اخــذ نصایــح  بزرگ ترهــا و تجربــه درون میــدان 
اســت. کــه بــرای روحانیونــی که باهــوش هســتند و درون 
مــردم زندگــی می کننــد، یــک نــوع عقــل عرفــی ایجــاد 
ــا عقــل نظــری اســت.  می کنــد کــه جنســش، مالئــم ب
حــاج آقــا یکــی از مظاهــر آخریــن معــدود آدم هــای ایــن 

فرهنــگ آخونــدی  در ســال هــای اخیــر اســت. کمتــر 
االن شــما یــک آدمــی را بــا ایــن خصیصه هــا می توانــد 
پیــدا کنیــد کــه یــک تــراز باالیــی اجتهــاد دارد و ضمنــا 
بــا مــردم عجیــن هســت و رفتــار و گفتــار مــردم مثــل 
ــام)ره(   ــد. ام ــان درک می کن ــازار و خیاب ــان در ب خودش
یکــی از مصادیــق بــارز این نــوع عقالنیــت بــود. درکی 
کــه از تاریــخ و مــردم داشــت، بیانــش را ســاده امــا قابل 
پذیــرش بــرای عمــوم مــردم کــرد. مفاهیــم عمیــق دینی 
را ســاده و بــا لهجــه خمینــی اش بیــان می کردنــد. اما تا 
عمــق جان هــا نفــوذ می کــرد. چــون امــام نــوع تاریــخ 
و فرهنــگ و زبــان و احساســات مــردم در دســتش بــود. 
ــد و  ــک کن ــردم را تحری ــت م ــوب می توانس ــذا خ و ل
ــد.  ــردم راه بیافتن ــه م ــد ک ــه بگوی ــه چ ــت ک می دانس
حــاج آقــا ایــن ویژگــی را داشــتند. عمــوم مــردم راحــت 
ــود.  ــاده ب ــا او س ــرف زدن ب ــد. ح ــرف می زدن ــا او ح ب
احتیــاج بــه آالیــش و مقدمــه چینــی  نداشــت. بــه قول 
ــون  ــزاد". چ ــت" فرح ــد می رف ــروف" ف" می گفتن مع
متوجــه زبــان عرفــی بــود. بــا همیــن زبــان هــم تــا حد 
زیــادی بــا مــردم صحبــت می کــرد. صحبتــش ســاده 
و قابــل فهــم بــود. ایــن مســئله خیلــی بــه مدیریــت در 
ــما  ــون ش ــرد. چ ــک می ک ــف کم ــای مختل حوزه ه
ــی  ــتید. در حال ــه رو هس ــردم روب ــه م ــال ب ــر ح ــه ه ب
کــه یکــی از مشــکالت مدیریت هــای تخصصــی ایــن 
اســت که بــا اربــاب رجــوع توانایــی برقــراری ارتبــاط را 
ندارنــد و مخاطبــان خیلــی اوقــات درک اینــان را ندارند 
و مدیــر هــم مــردم را درک نمی کنــد. نتیجتــا تصمیم هــا 
ــش  ــان تصمیمات ــا ایش ــت. ام ــدا هس ــان ج از مخاطب
خیلــی اوقــات میدانــی بــود. عملیاتــی بــود. ناشــی از 

درک درســتی کــه از مخاطبــان داشــت بــود.

ــی در  ــی و تهذیب ــه تربیت ــا، جنب ــر از جنبه ه ــی دیگ یک
وجــود حــاج آقــا بــود. یکــی از آن جنبه هــا، صبــر بــود. 
حــاج آقــا آدم خیلــی صبــوری بــود. عجلــه در کارش 
ــول  ــن فرم ــت. ای ــم می گرف ــل تصمی ــا تأم ــود. و ب نب
بــزرگ موفقیــت در مدیریــت اســت کــه اگر کســی در 
کنــار همــه مهارت هــا اگــر صبــر و تأمــل کافــی بــرای 
ــته  ــور نداش ــب ام ــی جوان ــا، بررس ــنیدن حرف ه ش
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باشــد، ایــن آدم تصمیمــش دچــار آســیب های متعــدد 
است. 

نکتــه دیگــر، بحــث شــجاعت بــود. نــه تهــور. 
ــجاعت  ــل ش ــد در مقاب ــان می فرمودن ــه خودش همیش
ــود.  ــا خیلــی آدم متهــوری نب ، تهــور اســت. حــاج آق
از این هایــی کــه  در هــر مســاله ای شمشــیر دســتش 
ــه  ــود ک ــا نب ــن آدم ه ــه از ای ــرود. ن ــدان ب ــه می ــرد ب بگی
مثــال اهل بــزن بــزن باشــد. ایــن شــکل از تهــور نبــود. 
شــجاعت یعنــی آنجایــی کــه کســی قــدرت ابــزار نظر 
و تصمیــم گیــری نداشــت بــه دلیــل بحرانی بــودن یک 
ــی  ــه دیگران ــن ک ــران و از ای ــماتت دیگ ــئله، از ش مس
ممکــن اســت مقابلــه بکننــد. دشــمنانی وجــود دارد. 
ــزار نظــر و تصمیمــش تردیــدی نداشــت. یعنــی  در اب
ــا  ــه تقریب ــد ک ــوری وارد می ش ــه در ام ــک تن ــی ی حت
ــاس  ــه احس ــی ک ــا جای ــد ام ــش می کردن ــه نهی هم
ــد و  ــود، وارد می ش ــد وارد ش ــه بای ــرد ک ــف می ک تکلی
تصمیمــش را هــم می گرفــت. داشــتن شــهامت بــرای 
ــا  ــون در بزنگاه ه ــت چ ــر اس ــی مؤث ــر خیل ــک مدی ی
هــم می توانــد یــک اقــدام بــه موقــع بکنــد و بحرانــی 
ــم  ــون تصمی ــر دارد چ ــه اش ب ــر مجموع ــر زی را از س
درســت می گیــرد، بعــد از بحــران هــم اعتقــادی در زیر 
ــه گاه  ــر ایــن کــه  تکی ــاور ب ــد. ب دســتان ایجــاد می کن
خوبــی دارنــد. و ایــن خیلــی کمــک می کنــد بــه مدیــر 
ــارات و قدرتشــان را  از ســر اشــتیاق  کــه دیگــران اختی
در اختیــار او قــرار می دهنــد. بــاور می کننــد کــه ذیــل 
مدیریــت خــوب کســی، دارنــد پیــش می رونــد و 
ایــن بــاور خیلــی اوقــات در کســانی کــه دور حــاج آقــا 

ــد.  ــاد می ش ــد ایج بودن

ــر از  ــرا ت ــود ف ــن ب ــا ای ــاج آق ــورد ح ــر در م ــه دیگ نکت
ــتند. در  ــرد داش ــخصیتی جوانم ــداری، ش ــالق م اخ
ــم  ــم،" . ه ــوا بربه ــه فتیتهآمن ــم" ان ــی داری ــات قرآن آی
مقیــد بــه اخــالق و هــم گذشــت از خــود و ایثــار  و هم 
روح مردانگــی و حریــت داشــتند. لــذا حتــی مخالفین 
بــا عقیــده ایشــان هــم عمومــا نســبت بــه شــخصیت 
می فرمودنــد  خودشــان  بودنــد.  عالقمنــد  ایشــان 

ــورد  ــن در م ــتان م ــات دوس ــی اوق ــرا بعض ــد چ می دانی
ایــن کــه حریمــی بــرای مــن نگــه دارنــد، پــروا ندارنــد و 
مخالفــان ابــراز عالقــه مــی کننــد؟ چــون از شــر مــن در 
اماننــد. می داننــد از مــن آســیبی نخواهنــد دیــد. حــاج 
ــا دشــمنانش هم اگــر امانتــی نــزدش داشــتند، امانــت  آق
ــمکش  ــه اوج کش ــی ک ــرد. زمان ــا نک ــمنان را افش دش
ــاگری های  ــن افش ــت از ای ــی توانس ــا م ــاج آق ــود، ح ب
رایــج بکنــد. ولــی بــرای ایــن امــور، مســائل شــخصی 
آدم هــا و بعضــی تخلفــات شــان را بــه میــدان نمــی آورد. 
و از همیــن جهــت بــه جوانمــردی او بــاور داشــتند. وقتی 
ــه  ــه او تکی ــم ب ــن ه ــی مخالفی ــدند حت ــار می ش گرفت
می کردنــد. ایــن نکتــه خیلــی اهمیــت دارد بــرای مدیــر 
کــه زیــر مجموعــه و همه کســانی کــه خــارج از مجموعه 
بــا او بــه نوعــی در یــک مســئله چالــش دارنــد، نســبت به 
اخــالق و شــخصیت او بــاور داشــته باشــند. ایــن خیلــی 
نفــوذ شــخص را در عمــق روح هــا مــی بــرد یعنــی دیگــر 
خیلــی نیــاز بــه ضمانــت اجرایی هــای مدیریتی نیســت. 
ضمانــت اجرایــی درون دل هاســت. بــه عبارتــی ایشــان 
بــه دل هــا حکومــت می کــرد. چیــزی کــه در مــورد امــام 
)ره( و مقــام معظــم رهبــری مــد ظلــه می بینــد، در وجــود 
ایشــان خیلــی مطــرح بــود. اگرچــه در مقــام عمل دســت 
ایشــان را می بســت. ولــی قــدرت انجــام کار را بــه وســیله 
آن چــه در دل هــای انســان ها بــود بــه او مــی داد کــه ایــن 
ــا هزینه هــای خیلــی کمــی، کارهــای  باعــث می شــد ب
خیلــی بزرگــی انجــام داد. یــک نمونــه آن همین دانشــگاه 
کــه اتفــاق افتــاده و در واقــع ایــن حکومتــی کــه ایشــان به 
دل هــا داشــت کــه احتیــاج بــه خیلــی از ضمانــت اجراها 
نداشــت. پــس مــن هــم بــه جنبــه تخصــص ایشــان، هم 
بــه جنبــه شــخصیتی ایشــان و در واقــع اخالقــی ایشــان 

اشــاره کــردم. 

و یــک نکتــه مهــم در خصــوص حــاج آقــا، بحــث عقــل 
ــوص  ــال در خص ــی، مث ــک حوزه های ــود. در ی ــان ب ایش
کمیتــه می فرمودنــد کــه مــن حتــی ســربازی هــم نرفتــه 
ــا  بــودم. هرگــز یــک اداره را هــم اداره نکــرده بــودم. نهایت
امــا جماعــت یــک مســجد بــودم. حــاال مــن را مامــور 
کــرده بودنــد کــه اصــال چیــزی کــه ســازمان نداشــت، 
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هیــچ ارتباطــی نداشــت. در هــر مســجدی چنــد نفر یک 
اســلحه گرفتــه بودند وایســتاده بودنــد. در چنین شــرایطی 
ــا آدم فــوق العــاده عاقلــی  توانســتم کار بکنــم. حــاج آق
ــا  ــد ام ــود. در جایــی کــه شــما تخصصــی هــم نداری ب
تصمیــم حکیمانه معمــوال ، آن تخصص و توانایــی و کار 
مــوزون و دارای اعتبــار را بــه تدریــج بــه شــما می دهــد.  
مــن یــادم مــی ایــد کــه مدتــی بــا یکــی از اســاتید گفتگو 
می کــردم، دکتــر رفیــع پــور، از اســاتید معــروف و قدیمی 
جامعــه شناســی. ایشــان بــه مــن می گفــت کــه ویژگــی 
تربیــت روحانیــت ایــن اســت کــه در امــوری هــم کــه 
ــت  ــان تربی ــا هم ــد و ب ــر ورود کن ــدارد اگ ــص ن تخص
طلبگــی کار کنــد، می توانــد موفــق شــود. می گفــت ایــن 
آدم هــا بــه عــالوه ایــن خصوصیاتــی که مــن گفتــم، روش 
برخــورد منطقــی بــا امــور و تحلیــل منطقــی را آموختــه 
ــردن  ــدا ک ــور، پی ــیم ام ــد در تقس ــی مجته ــد. توانای ان
موضــوع و یافتــن حکــم مناســب بــا آن، امری هســت که 
او را بــه اجتهــاد رســانده اســت . ایــن فرصــت می دهــد 
ــته  ــد و دانس ــل بگردن ــال راه ح ــد دنب ــی بتوان ــه منطق ک
هــا و نادانســته هــای خــود را شناســایی کننــد و ســازمان 
دهنــد و لــذا شــخصیت هــای مهــذب، متواضــع و پخته 
روحانیــت مــی تواننــد بــا اهــل فــن همــراه مــی شــوند و 

از تجربــه بشــری بهــره برنــد.

ــه  ــه کنــم. ایشــان ب ــه دیگــر هــم اینجــا اضاف  یــک نکت
عنــوان مشــاورین مقامــات و مــردم معمولــی، تــا همیــن 
ــود از  ــر ب ــان پ ــد دفترش ــا رفتن ــه از دنی ــم ک ــری ه آخ
مقاماتــی یــا مراجعــان کــه میآمدند بــرای مشــورت. حاج 
آقــا هم بــه همــه مشــورت مــی داد. از بزرگترین بــزرگان تا 
بقیــه مدیــران میانــه و البتــه بســیار از ایشــان مــی شــنید و 
فرصــت شــنیده شــدن بــه دیگــران مــی داد و البتــه خــوب 
ــی  ــل آن نگاه ــت . حاص ــی آموخ ــرد و م ــی ک ــوال م س
ــن  ــا کمتری ــود ب ــایل ب ــه از مس ــد الی ــه و چن ــد جانب چن
ســطح کانالیــزه شــدن و زود بــاوری و پیــش داوری. 
ایــن مجموعــه ی صفاتــی بــود در شــخصیت حــاج آقــا 
و توانایــی کــه هــم حاصــل ســاختن شــخصیتش و هــم 
علــم و تجریــه، بــه او کمــک کــرده بــود کــه در حوزه های 
مختلــف کــه قــرار می گیــرد، توانایــی مدیریــت متناســب 

بــا آن حــوزه را پیــدا بکنــد.

چیــزی کــه فرمودیــد، مخصوصــا در تعامــل بــا زیر 
دســتان مطــرح بــود کــه فرمودید شــجاعت ایشــان 
ــر دل هــا و... چیــزی کــه  ــود. حکومــت ب ــر ب مؤث
ــت  ــن اس ــد، ای ــاد می کن ــوال ایج ــای س ــا ج اینج
کــه در تعامــل بــا زیــر دســت اگــر خیلــی از جانب 
رفــق و مــدارا و مهربانــی وارد شــویم، یــک خــورده 
از آن طــرف احتمــال ســوء اســتفاده ها هســت. که 

باالخــره زیــر دســت باشــد حســاب ببــرد.

 بلــه عوارضــی داشــت  امــا نــگاه حــاج آقا بــه مجموعه 
ــی  ــد نگاه ــش بودن ــر مدیریت ــت ام ــه تح ــانی ک کس
تربیتــی بــود. انســان ســازی بــود. آن هــا کــه از ایشــان 
مشــاوره مــی گرفتند، بعضــی اوقــات احساسشــان این 
بــود کــه نــگاه ایشــان  آرمانــی اســت یــا  تقریبا نشــدنی 
اســت یــا  آن کــه حــاج آقــا میــدان را درک نکرده اســت. 
ــه ای  ــد هزین ــه می فرمودن ــود ک ــن ب ــان ای ــا ویژگیش ام
کــه اینجــا بــرای کســی می دهیــد و بــه نظرتــون میایــد 
کــه کوتــاه آمدیــد، جــای دیگــر ایــن را خیلــی بیشــتر 
بدســت خواهیــد آورد. ایــن آن کســبی بــود کــه حــاج 
آقــا از نظــر شــخصیتی و اعتقــادی بــه دســت آورده بود. 
ــات  ــود .  در موضوع ــا ب ــح دل ه ــان فت ــدش هم درآم
ــدف  ــک ه ــط ی ــه فق ــود ک ــن نب ــان ای ــدد فکرش متع
ســازمانی را محقــق کنــد. بلکــه هدفشــان ایــن بــود که 
ســازمان همزمــان رشــد کنــد. آدم هــا هــم بــه تنهایــی 
رشــد کننــد. یعنــی خیلــی اوقــات خــود آن فــرد مــورد 
ــن  ــرف ای ــت. ص ــت داش ــم اهمی ــم در تصمی ــر ه نظ
ــا  ــس پ ــم پ ــازمان می گیری ــی س ــم کل ــا تصمی ــه م ک
روی فــرد بگذاریــم و بگذریــم نبــود. ایشــان جایــی کــه 
احســاس می کــرد بــا کمــی درنــگ و کمــی بخشــش 
ــگ را  ــا درن ــش ی ــود، آن پیچ ــراه می ش ــر هم ــک نف ی
ــرار  ــیر ق ــد و در مس ــم بیای ــا آن آدم ه ــی داد ت ــام م انج
بگیــرد. در دانشــگاه مثال هــای خیلــی زیــادی در 
ــا   ــتند ت ــادی می گذاش ــت زی ــم. وق ــه داری ــن قضی ای
مراجعــان حرف هایشــان را بزننــد و بعــد قرصــت مــی 
داد بــا گفتگــو، مخاطبــان مبنای تصمیمــش را بفهمند. 
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اصــال حــاج آقــا در حــدی بــودن کــه اصــال نیــاز نبــود 
بــه مــا توضیــح دهــد و اصــال نیــازی نبــود که حــاج آقا 
بــه مــا بگوینــد تــا همراهی شــان بکنیــم. می توانســتند 
ــری  ــم گی ــل تصمی ــد عوام ــی آمدن ــا م ــد. ام ــر کنن ام
شــان را توضیــح می دانــد. نــه فقــط ســازمان اداره 
شــود بلکــه افــراد بــا مدیریــت ایشــان رشــد می کردند. 
لــذا ســازمان خیلــی اوقــات کنــد پیــش می رفــت امــا 
ــوع  ــون موض ــد چ ــد می کردن ــا آن رش ــم ب ــا ه آدم ه
ــه اینکــه ســازمان  ــود. ن ــا آدم ســازی ب ــار حــاج آق رفت
بهتریــن خروجــی و باالتریــن راندمــان را دهــد. بعضــا 
همیــن مســاله جــرات نقــد ایشــان را حتــی در حضــور 
ــم و  ــن حل ــا ای ــی ب ــر بعض ــی داد و باالت ــان م خودش
همزبانــی حــاج آقــا، امــر برایشــان مشــتبه مــی شــد و 
هــم قــدی و توهــم هــم عرضــی بــا ایشــان پیــدا مــی 
کردنــد و کار بــه جســارت و عــدم رعایت ادب از ســوی 
مخاطبــان مــی رســید .امــا  ایشــان تــا جســمش اجــازه 
مــی داد بــه امــر تربیتــی اش ادامــه مــی داد بــا حکمــت 

بــا جــدال احســن بــا موعظــه الزم بــود بــا انــذار. 

  در مشــاوره ها هــم ایشــان همیــن توصیــه را بــه بقیــه 
می کــرد. خیلی هــا ایــن توصیــه را جــدی نمی گرفتنــد. 
احساسشــان ایــن بــود کــه حــاج آقــا خیلــی سیاســی 
ــم  ــن می فهم ــد م ــه می فرمودن ــی ک ــت. در حال نیس
سیاســت را. مــن پــدر جــد خــط و خطوطــم. خــودم 
در سیاســت رئیــس یــک جناحــم. امــا مســئله حــاج 
آقــا رشــد آدم هــا بــود. ایــن نکته خیلــی اهمیت داشــت 
ــدت  ــد م ــدند. در بلن ــه می ش ــر متوج ــا دی ــا آدم ه ام
معلــوم می شــد. کســانی کــه پیرامــون حــاج آقــا بودنــد 
ص می کردنــد. 

ّ
رشــد می کردنــد. افــراد احســاس تشــخ

ــا  ــراد را. آدم ه ــت اف ــی می داش ــی گرام ــا خیل ــاج آق ح
احســاس می کردنــد کــه حــاج آقــا رفیــق و دوســت و 
همــراه اســت نــه رئیــس. پــدری اســت مهربــان. منتظر 
ــد.  ــت کنن ــا او حرک ــا ب ــوند ت ــاده ش ــا آم ــت بچه ه اس
نــه کارش را جلــو جلــو انجــام دهــد و بگویــد بیاییــد. 
ایــن ویژگی هــا خیلــی صبــوری می خواهــد تــا آدم در 

خــودش ایجــاد کنــد. 

ــان  ــی ایش ــیوه نظارت ــد ش ــه می مان ــه ای ک ــک نکت ی
هســت. چگونــه مطلــع می شــدند؟ بــازوی نظارتــی 
ــوه  ــود؟ نح ــه ب ــد چ ــئولیت های می دادن ــرای مس ب

اطــالع و شــیوه نظارتــی ایشــان چگونــه بــود؟ 

 در هــر ســازمانی یک قســمت نظارتــی وجــود دارد. طبعا 
مجموعــه هــای زیــر نظرحــاج آقــا هــم داســتگاه نظارتی 
ــا چنــد ویژگیشــخصی  خــود را داشــتند منتهــا حــاج آق
داشــتند کــه نظــارت هایــی هــم غیــر از نظــارت رســمی 
ــه  ــد ب ــوط می ش ــم مرب ــاد. آن ه ــاق می افت ــازمانی اتف س
ــا  ــان گزارش ه ــان. ایش ــوش دادن ایش ــاالی گ ــی ب توانای
را بــا حوصلــه گــوش مــی داد و می خوانــد. و ســوال 
می کــرد. و ســواالت حــاج آقــا خیلــی دقیــق بــود. 
از وســط کلمــات شــما هــم چیزهایــی را اســتنباط 
ــرده  ــراز نک ــم اب ــا ه ــما صراحت ــی ش ــه حت ــرد ک می ک
بودیــد. البتــه ایشــان آنهــا را می آزمــود. اســتنباط خــود را 
بالفاصلــه اعمــال نمی کــرد. از چنــد جــای دیگــر ایــن را 
ــا هــم غــذا می خوردیــم،  چــک می کــرد. ظهرهــا کــه ب
می دیــدم چیزهایــی جلــب نظــر حــاج آقــا کــرده، شــروع 
می کردنــد بــه ســوال کــردن، بعــد ســواالت و جــواب ما، 
بعدهــا متوجــه می شــدم کــه یــک گزارشــی بــه حــاج آقــا 
از چیــز دیگــری دادنــد از منــم ســوال دیگــری می کــرد.  
ــی  ــه آن گزارش ــد ک ــک می کردن ــن چ ــواب دادن م از ج
کــه بــه ایشــان رســیده و حرفــی کــه اســتنباط کــرده انــد 
درســت بــوده یــا نــه. در مــوارد مهــم اگــر درســت هــم 
ــد  ــرد، از چن ــت نمی ک ــم کفای ــن ه ــا م ــو ب ــود گفتگ ب
نفــر هــم جویــا مــی شــدند. حتــی فرصــت فراهــم بــود 
مســتقیما از نگهبــان هــم می پرســیدند. ایــن بررســی هــا 
خیلــی اوقــات در میــان شــوخی می کــردن بــود. یکــی از 
کارهــا هــم همیــن بــود کــه شــوخی می کردنــد تــا آدم هــا 
خودمانــی حرف هایشــان را بزننــد. آن وقــت حــاج 
ــه خــود را در  ــان گــوش مــی داد و نکت ــا حرف هــای آن آق
ــد  ــن را جدیبگیری ــوخی های م ــد: ش ــاورد. می گفتتن می
ــردن،  ــت ک ــوش دادن و دق ــکات گ ــی از ن می گرفت.یک
ــت. االن  ــدن اس ــزه نش ــا، کانالی ــردن و از زوای ــل ک تحلی
اگــر برویــد و از خدمــه قدیمــی دانشــگاه ســوال کنیــد، 
می بینیــد کــه بــا حــاج آقــا گفتگــو داشــتند. نه گفتگــو در 
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حــد ســالم. گفتگو هــای نســبتا طوالنــی کــه خاطراتــی 
بــا آن دارنــد. حــاج آقــا هــم دل آن فــرد را بــه دســت آورده 
و هــم ضمنــا یکســری امــور را بــا او چــک مــی کردنــد. 
ــه  ــای اینک ــه ج ــت. ب ــن اس ــزارش همی ــن راه گ بهتری
گــزارش گیــری کنیــد و گــزارش از کانال هــا بیایــد، همین 
گفتگــو بــا اجــزا اســت. لــذا خیلــی از طبقــات مختلــف 
ــان  ــه ایش ــر ک ــای دیگ ــی جاه ــه و خیل ــگاه و کمیت دانش
ریاســتش را بــه عهــده داشــتند، همــه بــا حــاج آقــا خاطره 
دارنــد. و بــه شــما خواهنــد گفــت کــه چــه گفتگوهــای 

طوالنــی و چــه نکاتــی دارنــد. 

یــک نکتــه این مســئله بــود. نکتــه دیگــر، بحــث پیگیری 
دستوراتشــان بــود. حــاج آقــا حافظــه خوبــی داشــت. در 
عیــن اینکــه بیمــاری و کســالت قلبــی طوالنــی مدتــی 
ــق  ــا رقی ــر قرص ه ــه خاط ــا ب ــاج آق ــون ح ــتند. خ داش
ــد،  ــان می بری ــر دستش ــه اگ ــوری ک ــه ط ــود. ب ــق ب رقی
خــون تــا مدت هــا بنــد نمیامــد. و ایــن باعــث می شــود 
ــم  ــال نمی توانی ــم، اص ــا بخوری ــا را م ــر آن داروه ــه اگ ک
ولــی  می خوابیــم.  و  می گیریــم  بخوانیــم، کال  درس 
نمی دانــم خــدا لطفــی بــه ایشــان کــرده بــود کــه بــا ایــن 
خــون رقیــق، حــاج آقــا هــم زمــان طوالنــی کار می کــرد 
ــی  و هــم حــواس خیلــی جمــع و حافظــه خیلــی خوب
داشــت. و لــذا مطالبــی کــه بــه شــما یــک ســال قبــل هم 
گفتــه بــود، یادشــان بــود. و بــه همیــن جهــت امــورات 
ــات  ــی اوق ــا خیل ــن پیگیری ه ــد. ای ــری می کرن را پیگی
نشــان مــی داد کــه مشــکالت کجاســت. یعنــی وقتــی که 
یــک دســتور دادیــد، اگــر دنبــال کنیــد کــه دســتور شــما 
ــی  ــوید گیرهای ــه می ش ــت، متوج ــیده اس ــا رس ــه کج ب
ــد.  ــا ایــن را ول نمی کرن ایــن وســط ها اســت و حــاج آق
ــوال  ــات را معم ــتورات و مصوب ــف دس ــرق مختل ــه ط ب
دنبــال می کــرد تــا معلــوم شــود مســئله و مشــکل مــا از 
ــدا از  ــود ج ــی ب ــی از کانال های ــا یک ــت. این ه کجاس
ــال می کــرد.  ــا دنب آن سیســتم های رســمی کــه حــاج آق
ــز  ــن ری ــه ای ــت ک ــا داش ــاج آق ــی ح ــز بینی های ــک ری ی
بینی هــا باعــث می شــد کــه متوجــه ضعفــی در جایــی 
می شــد. مثــال حــاج آقــا خیلــی اوقــات تذکراتــی را بــه 
باغبــان، تاسیســات و کســانی که فضــای دانشــگاه را اداره 

می کردنــد مــی داد کــه خــود آنــان توجــه نکــرده بودنــد 
ــی رود.  ــا آب دارد م ــته، ی ــوار شکس ــا دی ــالن ج ــه ف ک
ایشــان در کارهــای اداری هــم همینطــور بودنــد. یعنــی 
از عــوارض پدیــد آمــده مــی امــد و پــی بــه مشــکالت 
ــم  ــدن منظ ــال خوان ــید. مث ــود می رس ــت خ در مدیری
ــاج  ــه ح ــی ک ــی از چیزهای ــی، یک ــای مال گزارش ه
ــا خیلــی از آن اســتفاده می کــرد، مــن هــم از حــاج  آق
ــاد گرفتــم و انجــام مــی  دادم همیــن کمــی زیــر  ــا ی آق
مجموعــه را نــا راحــت مــی کنــد. گزارشــات مالــی از 
آن امــوری هســتند کــه خیلــی کمــک می کنــد. چــون 
ــی  ــناد مال ــی دراس ــک انعکاس ــا ی ــور تقریب ــام ام تم
ــی  ــوال کس ــه معم ــت ک ــی هس ــی از جاهای دارد. یعن
ــد،  ــر کاری را بگیری ــط کار ه ــه خ ــذرد. ت از آن نمی گ
انعکاســش در مالــی اســت. یــادم مــی ایــد داوطلبــان 
ــی  ــد جای ــص بودن ــون مخل ــد، چ ــه می رفتن ــه جبه ک
چیــزی ثبــت نکــرده بودنــد. تنهــا جایــی کــه توانســتند 
ــه  ــود. چ ــی ب ــت های مال ــد لیس ــوابق را دربیاورن س
کســی از چــه تاریخــی تــا چــه تاریخــی رفتــه اســت. 
ایشــان کارتابــل نامــه داشــتند. نامه هــای گــردش اداری 
را می گرفتنــد و نــگاه می کردنــد. حتــی نامه هــای 
دیگــران را. لیســت های مالــی را ریزشــان را می گرفــت 
و دنبــال می کردنــد. مــورد بــه مــورد بعضــی را عالمــت 
ــور  ــک ط ــا ی ــاج آق ــناد، ح ــرل اس ــا کنت ــد. ب می زدن
ــی  ــن خیل ــی داد. ای ــام م ــازمانش انج ــر س ــارت ب نظ
حوصلــه می خواهــد. ولــی حــاج آقــا ایــن حوصلــه را 
بــا همــه گرفتاری هایــی و  کســالت هایی کــه داشــتند. 
حتــی بعضــی چیزهایــی نهفتــه ای کــه ابــراز نمی شــد 

ــرد. ــف می ک ــد را کش ــل می ش ــا عم ام

بررسی توسط حاج آقا باقری انجام می شود؟

ــای  ــی امض ــود. یک ــی ب ــا دو امضای ــند ه ــوال س معم
حــاج آقــای باقــری حفظــه اللــه بــود. بخشــی از آن را 
حــاج آقــای باقــری بــه حــاج آقــا گــزارش می دادنــد. و 
حــاج آقــا همیشــه از گــزارش هــای دقیــق حــاج آقــای 
باقــری بهــره مــی بردنــد، حــاج آقــای باقــری  بعضــی 
از اســناد را عالمــت می زدنــد امــا امضــا نمی کردنــد. 
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بعــد حــاج آقــا می پرســیدند کــه چــرا امضــا نکردیــد؟ 
خــاص  حساســیت های  هــم  آقــا  حــاج  البتــه 
خودشــان را هم داشــتند. یکســری ســواالت مربــوط به 
بحث هــای سیاســت گذارانــه بــود. لزومــا مالــی نبــود. 
ــن  ــه همی ــا انعکاســش در اســناد وجــود داشــت. ب ام
جهــت کارمنــدان و مدیــران، بعضــا کمی هــم ناراحت 
ــه ریزه کاری هــا  می شــدند. می گفتنــد کــه ایــن ورود ب
ــت  ــا دس ــت در ریزه کاری ه ــا دق ــا ب ــاج آق ــت. ح هس
ــی  ــد. بعض ــوال می کردن ــتند.  س ــی بس ــرف را نم ط
کــه اخــالق حــاج آقــا نمی دانســتند، کمــی آزرده 
می شــدند. احســاس می کردنــد، حــاج آقــا گفتــه نــه. 
امــا آنانــی کــه ســابقه داشــتند می فهمیدنــد کــه حــاج 
آقــا دســت کســی را نبســته اســت. منتهــا بایــد جوابــت 
ــرا،  ــیدند چ ــی می پرس ــی وقت ــد. یعن ــتینت باش در آس
ــای  ــانی توان ــد، کس ــن می کردن ــن و م ــه م ــانی ک کس
پاســخگویی نداشــتند... دو شــاخصه در انتخــاب های 
حــاج آقــا بــرای مناصــب و نگــه داشــتن کســی را کــه 
انتخــاب کرده بودنــد و  از روایــات هــم بیــرون کشــیده 
بودنــد: یکــی صــدق در حدیــث، دومــی ادای امانــت. 
ایــن دو ویژگــی را محــل آزمــون قــرار می دادنــد. ادعــا 
و عبــادت و پیشــانه پینــه بســته براشــان مــالک نبــود. 
ــتند.  ــم می خواس ــوابق را ه ــا س ــد، ی ــن را می آزمودن ای
ــد.  ــک می کردن ــن را چ ــرد ای ــه کار می ک ــدا ک ــم بع ه
ــت الزم را در  ــرآن دق ــک نف ــه ی ــدند ک ــه می ش متوج
ــی،  ــر مال ــه غی ــی و چ ــه مال ــدارد، چ ــت داری ن امان
ــر از  ــد و اگ ــلب می ش ــان س ــواش اعتقادش ــواش ی ی
ــی  ــد. و یک ــش می کردن ــت، عزل ــر می رف ــدی باالت ح
هــم آدمــی کــه دروغ می گفــت. لــذا کســانی کــه دور 
و بــر حــاج آقــا بودنــد و می دانســتند، خیالشــان راحت 
بــود. در تصمیــم گیــری تردیــد نمی کردنــد. اختیاراتــی 
را کــه داشــتند را عمــل می کردنــد. فقــط بحثشــان ایــن 
بــود کــه جوابــی بــرای حــاج آقــا دارنــد یــا نــه. جایــی 
ــا خــود حــاج  ــد، معمــوال می رفتنــد ب تردیــد می کردن
ــی  ــن ویژگ ــد. ای ــورت می کردن ــدام مش ــل ازاق ــا قب آق
ــراد معمــوال در  ــود کــه باعــث می شــد اف ــا ب حــاج آق
تصمیماتشــون خودکنترلیشــان خیلــی بــاال بــود. یکی 

ــت از ده  ــن اس ــود ممک ــن ب ــوع کار ای ــن ن ــواص ای از خ
مــورد، یــک مــورد را ســوال کنــد  امــا شــما حضــور ذهن 
ــون.  ــا داشــت تصمیمت ــان داشــتید و مبن ــرای همــه این ب
مبنایــی کــه می توانســتید بــه حــاج آقــا توضیحــش دهید.

بــه عنــوان ســوال آخــر، مطــرح می شــود کــه حــاج 
آقــا ماشــاءالله، ایــن همــه مســئولیت در حوزه هــای 
مختلــف، و کارهــای ســنگین کــه نیــازه بــه حضــور 
فیزیکــی ایشــان باشــد، ایــن آیــا باعــث شــده بــود 
کــه وجــه زندگــی شــخصی و خانوادگــی فدا شــود؟ 
ــازه  ــد و اج ــع کرده بودن ــم جم ــا ه ــن دو را ب ــا ای ی
نداده بودنــد کــه نســبت بــه خانــواده اجحــاف اتفــاق 

؟  فتد بیا

توفیــق الهــی، نظــم و پشــتکار و و همراهــی یــاران وفــادار 
فرصــت ادای حــق وظایــف مختلــف وکارهــای عمیــق 
و مانــدگار بــه ایشــان داده بــود.  ایشــان رســیدگی خیلــی 
ــالب  ــل از انق ــتند. قب ــواده داش ــه خان ــبت ب ــی نس خوب
ــا  ــی م ــه زندگ ــی ک ــاره ای از محدودیت های ــت پ ــه عل ب
داشــت، چــه بســا، یــک مقــداری حضــور حــاج آقــا را 
ــائل  ــم مس ــالب ه ــل انق ــود. اوائ ــرده ب ــم ک ــه ک در خان
ــاج  ــت ح ــه دس ــی ک ــود.  چیزهای ــاد ب ــکالت زی و مش
ــان  ــا زم ــاج آق ــا. ح ــاج آق ــد ح ــدان و تبعی ــود، زن ــا نب آق
طوالنــی در زنــدان و تبعیــد و گرفتــاری داشــتند. امکانات 
کــم قدیــم مثــال زمــان زیــادی را حــاج آقــا صــرف رفــت 
و آمــد می کردنــد. چــون خیلــی از اوقــات ماشــین 
نداشــتند. و ایــن رفــت و آمــد خیلــی از وقــت حــاج آقــا 
را می گرفــت. ولــی همیشــه حــاج آقــا یــک وقتــی را بــه 
خانــواده اختصــاص می دادنــد. بهتریــن خاطــرات دوران 
کودکــی مــن مربــوط بــه ســفرها می شــود. چــون حــاج 
ــه  ــه طــور منظــم داشــتند. ب ــا برنامــه ســفر ســالیانه ب آق
طــوری کــه قبــل از انقــالب، بــدون ماشــین، خانوادگــی 
ــان  ــا ایش ــور را ب ــم کش ــق مه ــاید مناط ــه ش ــک ب نزدی
گشــته بودیــم. در بچگــی، یعنــی تــا ســن دوازده ســالگی 
ــین،  ــدون ماش ــا ب ــت، م ــالب هس ــا انق ــارن ب ــه مق ک
ــم  ــم و در آن ه ــه بودی ــهرها را رفت ــر ش ــا اکث ــاج آق ــا ح ب
ــود کــه مــا فرصــت  ــده بودیــم . ایــن باعــث شــده ب مان
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ــن  ــه بهتری ــیم، ک ــته باش ــفرها داش ــن س ــی در ای و فراغت
ــی  ــود یک ــی ب ــم در دوران کودک ــرات و گفتگوهای خاط
ــرمایه  ــک س ــا ی ــاج آق ــه ح ــود ک ــن ب ــم ای ــکات مه از ن
ــده  ــخصیت وال ــا ش ــت و ارتق ــی روی تربی ــذار خوب گ
مــا انجــام داده بودنــد، در دوران اول ازدواجشــان و در 
ــی  ــده خیل ــت وال ــن جه ــه همی ــر. ب ــای دیگ موقعیت ه
اوقــات، نبــود پــدر را پوشــش مــی دادنــد. و نقــش ایشــان 
را هــم ایفــا می کردنــد. بســیاری از همســران روحانیــان،  
مــی بایســت کــه مقــداری نقــش مردانــه را ایفــا کننــد. به 
خاطــر ایــن کــه محدودیت هــای حضــور روحانیــت در 
یــک موقعیت هایــی و هــم همچنیــن گرفتاری هایــی کــه 

ــت.  ــان را می گرف ــت حضورش ــد، فرص دارن

ــم  ــا  ه ــت م ــم و تربی ــه و تعلی ــای مدرس ــورد فض در م
ایــن توجــه شــده بــود. مثــال توجــه داشــتند کــه مدرســه 
خوبــی برویــم کــه کاری کــه ایشــان بــه علــت گرفتــاری 
و زنــدان دارنــد، ایــن را مدرســه تــا حــدی پوشــش دهــد. 
لــذا برای چنیــن زندگــی کردنــی... ایشــان خیلــی اوقات 
نبــود، بعــد انقالب هــم کــه گرفتــاری و کار و... شــد. اما 
ایشــان نوعــی تــدارک می دیدنــد کــه ایــن پوشــش پیــدا 

کنــد.

ــت  ــی هس ــخنی پایان ــی، س ــه ای، فرمایش ــر نکت اگ
ــد. بفرمایی

ــه نظــرم میایــد کــه تاکیــد کنــم، ایــن  ــه کــه ب یــک نکت
اســت کــه حــاج آقــا همیشــه ایــن نکتــه را می فرمودنــد 
ــد  ــت، بای ــه حاکمی ــت و مقول ــئله مدیری ــن مس ــه بی ک
فاصلــه انداخــت. بعضــی اوقــات آقایــان ایــن دو را خلط 
می کننــد. نتیجــه ایــن می شــود کــه صفاتــی بــرای مدیــر 
می خواهنــد ذکــر کننــد کــه بــرای حاکــم ذکــر می کننــد. 
انتظاراتــی از مدیــر دارنــد کــه از حاکــم دارنــد. ایــن قضیه 
خیلــی غیــر واقعــی می کنــد. مدیــر غیــر از حاکم اســت. 
حاکــم والیــت دارد در امــور. مدیــر بیشــتر تنظیــم کننــده 
رفتــار اســت. در یــک جاهایی عمــوم و خصــوص مطلق 
ــی از  ــم دارد. بعض ــت ه ــم مدیری ــه حاک ــود. بل می ش
مدیــران هــم ســطحی از حاکمیــت و والیــت را دارنــد اما 
ایــن انتظــار نبایــد خلــط شــود. حــاج آقــا خیلــی اوقــات 

ــد.  ــی می گرفتن ــتان مدیریت ــه دوس ــکال را ب ــن اش ای
می گفتنــد شــما مباحــث سیاســی را بــا مباحــث 
مدیریتــی قاطــی می کنیــد. ایــن تذکــر را هــم بدهــم. 
ــر  ــا همــه آن مباحــث حاکمیتــی را منطبــق ب حــاج آق

ــرد.  ــی نمی ک ــث مدیریت مباح

نکتــه  دوم  تقّیــد ذاتــی ایشــان در همــه امــور، تقّیــد بــه 
شــرع، اخــالق و قانــون اســت. ایــن مســئله الگویــی 
ــه  ــر مجموع ــراد زی ــه اف ــرد ک ــاد می ک ــان ایج از ایش
فقــط مدیریــت نمی شــدند، یــک الگــو را می دیدنــد.  
ــار  ــق رفت ــما از طری ــه ش ــت ک ــی اس ــر اهمیت ــه پ نکت
خــود، بقیــه را رهبــری کنیــد. مدیریــت ایشــان، رهبری 
جمــع بــود. نــه فقــط در دانشــگاه. کمیتــه هــم همیــن 
بــود. وزارت کشــور هــم همیــن بــود. ایشــان یــک وجه 
رهبــری همــه جــا داشــت. علتــش ایــن بــود کــه اســوه 
ــد، در  ــی اش بمان ــای تربیت ــودن، جنبه ه ــوه ب ــود. اس ب
مدیریــت هــم مؤثــر بــود. ویژگــی ایــن بــود کــه در واقع 
ســازمان بــا دیــدن ایشــان رهبــری و هدایــت می شــد. 
اقتــدا می کــرد. البتــه بعضــی نــا اهــل بودنــد و تحــت 
تاثیــر قــرار نمی گرفتنــد. مثــال تقیــد حــاج آقــا بــه نمــاز 
اول وقــت. آمــدن بــه مســجد. رئیــس مــی امد. بــه همه 
ــط  ــن غل ــد ای ــاتید می گفتن ــه اس ــد. ب ــالم می کردن س
اســت کــه دیگــری بــه شــما ســالم بکنــد. شــما بایــد 
ســالم کنیــد. ســالم هــم بــا ســر پاییــن نباشــید. بایــد 
صفحــه بــه صحفــه، نــه ســرت کــج باشــد. بایســتید، 
ــن کار را  ــا ای ــاج آق ــد. ح ــالم کنی ــد. و س ــرام کنی احت
خــودش حتــی بــا بچــه هــا انجــام مــی داد. ایــن ویژگی 
ــا  ــاج آق ــار ح ــا در کن ــذا خیلی ه ــود. ل ــش ب ــر بخ اث
احســاس فشــار می کردنــد کــه او دارد ایــن تواضــع را، 
بقیــه کامــال مغــرور در مقابــل ایشــان جلــوه می کردند. 
ایــن خیلــی بــه آدم فشــار مــی آورد. می دیدنــد کــه حاج 
آقــا ایــن قــدر خاکــی و راحــت اســت. بقیــه احســاس 
می کردنــد کــه خیلــی بایــد کوچکــی کننــد. بــه آنچــه 
کــه می گفــت و آنچــه کــه نمی گفــت خــودش عامــل 
ــر  ــی اث ــازمان خیل ــودن در اداره س ــل ب ــن عام ــود. ای ب
بــود. آدم هــا در تخلــف از آن احســاس گنــاه می کردند. 
نــه اینکــه صــرف یــک تخلــف اداری بــود. لذا یکــی از 
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چیزهایــی کــه بــه ایــن دانشــگاه صفایــی مــی داد و مؤثر 
بــود خــود نفــس حضــور حــاج آقــا بــود. یــک رنــگ 
تقــدس بــه همــه چیــز مــی زد. ایــن اخــالص و بــاور به 
آنچــه کــه می کــرد، چــه در کمیتــه و وزارت کشــور چــه 
بعدهــا در مدرســه مــروی و دانشــگاه، حــاج آقــا بــاور 
ــدی  ــت کاری را. کار را ج ــوخی نمی گرف ــت، ش داش
مــی گرفــت. االن یــک مقــداری حــس عــدم جدیــت 
در ایــن فضــا احســاس می شــود، وقتــی مقایســه مــی 
شــود بــا آن زمــان. وقتــی ایــن اراده از بــاال  کــم باشــد، 
ســازمان وا مــی رود. قبــال یــک تصــور بســیار اعلــی از 
دانشــگاه وجــود داشــت. مســئله جدیتــی بود کــه حاج 
ــه  ــن مجموع ــه ای ــی ب ــه عمق ــن مقول ــت. ای ــا داش آق
ــده  ــود. ع ــا ب ــاج آق ــخصیت ح ــق ش ــه عم ــی داد ک م
ــد  ــی بینن ــه م ــر از آنچ ــز غی ــه چی ــد ک ــاور نمی کردن ب
ــم .  ــرض کن ــزاح ع ــه م ــت. ب ــه نیس ــن قضی ــت ای پش
عــده ای از دور و بــری هــا کــه امــورات بیرونــی حــاج 
آقــا را هــم بــه خوبــی مــی دانســتند بــه عبارتــی کار هــا 
دستشــان بــود امــا دوســت داشــتند گاوصنــدوق حــاج 
آقــا را ببیننــد و بــاور نمی کردنــد کــه چیــز خاصــی در 
آن نیســت. ایــن عمــق و برکــت مربــوط بــه خود ایشــان 
بــود. اگــر اینجــا چیــزی بــود، آن چیــز خــود حــاج آقــا 
بــود کــه آن چیــز، همــه چیــز را چیــز کــرده بــود. هــم 
ــه  ــان. بودج ــت ایش ــم جدی ــا و ه ــاج آق ــالص ح اخ
مصرفــی چندیــن برابــر شــده، مناســبات همان اســت. 
امــا آن روح خیلــی کمرنــگ شــده اســت. ان شــاءالله 
عنایــت ولــی نعمتمــان امــام صــادق ع و روح ابــوی و 
شــهدایمان حاضــر و پشــتیبان اســت. ایــن ســفارش را 
هــم عمــو و اســتاد بزرگــوار حــاج آقــا باقــری حفظــه 
اللــه همیشــه می کننــد. جــدی بــودن و جــدی گرفتــن 

خیلــی مهم اســت.

محــور بحــث مــا ابــوی بــود امــا در ایــن جملــه آخــر 
جهــت حقشناســی و ادای وظیفــه عــرض کنــم حــاج 
ــت  ــود داش ــوال دور خ ــی را معم ــا و خوب ــا وف ــاران ب ی
تعدادشــان محــدود بــود امــا عمق عالقــه و باورشــان به 
حــاج آقــا و اهدافــش،  از آنهــا تکیــه گاه هــای مطمئن و 
ســرمایه بزرگــی بــرای توفیــق در کار فراهــم آورده بــود و 

بــدون آنهــا کار هــا نشــدنی مــی نمــود یــاد همگی شــان 
گرامــی.
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پرونده ویژه

مصاحبهبادکترمحمدامینباقری
   استاد مرکز زبان دانشگاه امام صادق )ع(

ــی )ره( را   ــدوی کن ــه مه ــت الل ــی آی ــیره مدیریت س
ــد؟ ــی کنی ــف م ــه توصی چگون

نکتــه مقدماتــی ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم این ســیره 
را خــارج از ابعــاد شــخصیت ایشــان ببینیم نارســا خواهد 
بــود. یعنــی ایشــان در حقیقــت بــه عنــوان یــک شــهروند 
ــه  ــتمدار و ب ــک سیاس ــی، ی ــم دین ــک عال ــلمان، ی مس
ــا یــک سیاســت مدار صــادق و یــک  تعبیــر حضــرت آق
دانشــگاهی و حوزوی و کســی کــه صبغه مدیریتــی دارد و 
کار مدیریتــی کــرده اســت، بــه نظــرم اینهــا را نمی شــود از 
هــم تفکیک کــرد. شــاید در مــورد برخــی افراد بشــود این 
تفکیــک را انجــام داد، امــا بــرای ایشــان ممکــن نیســت. 
دلیــل مــن بــرای ایــن عرضــم چیســت؟ دلیلم این اســت 
 
ً
ــال ــتند. اص ــجم داش ــخصیت منس ــک ش ــان ی ــه ایش ک
ــدام از  ــه هیچ ک ــت ک ــن اس ــان ای ــخصیت ایش ــد ش کلی
ابعــاد شــخصیت ایشــان بــر دیگــری ســبقت نمی گیــرد و 
 بگوییــم ایشــان این طــوری بودنــد 

ً
جلوتــر نیســت. مثــال

ــه در  ــد. چ ــه بودن ــوری ک ــر آن ج ــت دارد ب ــس اولوی پ
خانــه بــه عنــوان پــدر یــا همســر یــا فرزنــد، چــه در محل 
کار بــه عنــوان باالدســت یــا زیــر دســت، چــه بــه عنــوان 
طلبــه یــا اســتاد و چــه بــه عنــوان یــک سیاســتمدار و یک 
آدم سیاســی کــه در مقطــع مهمــی از زندگی شــان رهبــر یا 

پــدِر یــک جریــان سیاســی بوده انــد، شــما هیچ وقــت، 
هیــچ تقــدم و تأخــری در صفــات شــخصیت ایشــان 
نمی بینیــد. بنابرایــن بــرای ورود بــه ســیره مدیریتــی باید 
فهمیــد کــه ایــن از آن هــای دیگــر ســوا نیســت و ایشــان 
ــد.  ــوا نمی کردن ــم س ــا را از ه ــان این ه ــم در خودش ه
یعنــی در جایــگاه خــود درســت اســت، این هــا را 
بــا هــم قاطــی نمی کردنــد؛ یعنــی کار تدریــس و 
آمــوزش را بــا کار سیاسی شــان قاطــی نمی کردنــد، امــا 
شــخصیت ایشــان به عنوان کســی کــه آدم سیاســتمدار 
و آدم دانشــگاهی بــود همــه این هــا در هــم ادغــام بــود. 
نمونــه اش همیــن محصــول دانشــگاه امام صــادق علیه 
الســالم اســت. شــما ببینید دانشــگاه درســت اســت که 
محــل تعلیــم و تربیــت اســت، امــا ایــن مجــزا از نــگاه 
ایشــان بــه عنــوان یــک سیاســتمدار صــادق و یــک آدم 
انقالبــی نیســت؛ یعنــی ایــن در امتــداد همــان رســالت 
ــداد  ــت در امت ــم و تربی ــالت تعلی ــی رس ــت. یعن اس
همــان رســالت انقالبی گــری اســت، در امتــداد همــان 
سیاســتمدار صادقــی اســت کــه ایشــان دارد. همیــن جا 
خــوب اســت کــه ایــن را بگویــم برخــالف ایــن چیزی 
کــه ایــن چنــد وقــت در مــورد دانشــگاه می گوینــد. چه 
آن هایــی کــه می خواهنــد منفــی بگوینــد و چــه آن هایی 

مصاحبه با دکتر محمد امین باقریمصاحبه با دکتر محمد امین باقری



وازدهم
ره د

شما

14
ماه 00

مهر

امه
ماهن
دو


ویی
شج
دان
می
عل

72

ژه
 وی

ده
رون

پ

کــه می خواهنــد مثبــت بگوینــد. می گوینــد: دانشــگاه 
ــت،  ــام اس ــاختار نظ ــرای س ــزار ب ــت کارگ ــل تربی مح
طعنــه می زننــد و می گوینــد اینجــا پــل مدیریــت 
 
ً
اســت؛ بعضی هــا از آن طــرف می گوینــد: مثــال
ــت  ــرای تربی ــود ب ــاص داده می ش ــوزش خ ــا آم اینج
وزیــر و ســفیر و وکیــل. امــا نــگاه حاج آقــا بــرای 
ــا  ــگاه حضرت آق ــود. در ن ــن نب ــگاه، ای ــیس دانش تأس
ــده نمی شــود؛ ایــن تصریــح مقــام   ایــن دی

ً
کــه اصــال

ــادق  ــام ص ــگاه ام ــه دانش ــت ک ــری اس ــم رهب معظ
ــان  ــی را در جه ــت علم ــد مرجعی ــالم( بای )علیه الس
اســالم و در حــوزه علــوم انســانی اســالمی کســب کند. 
مرحــوم آیــت اللــه مهــدوی کنــی هــم از همــان ابتدای 
تأســیس دانشــگاه تــا آخــر عمــر مبارکشــان هیچ وقــت 
ــر  ــگاه در نظ ــدف دانش ــوان ه ــه عن ــزی را ب ــن چی چنی
 تکذیــب هــم می کردنــد. اگــر شــما 

ً
نداشــتند و اتفاقــا

ــان  ــه از ایش ــی ک ــا مطالب ــا ی ــا فیلم ه ــا ی ــه صوت ه ب
ــه در  ــی ک ــد؛ در بیانات ــه کنی ــده مراجع ــای مان ــه ج ب
جمع هــای مختلــف در دانشــگاه داشــتند، کــه بارهــا 
بنــده ایــن تصریــح را به خصــوص در چنیــن مقاطعــی 
ــا در  ــد ی ــت می گرفتن ــگاه پس ــجویان دانش ــه دانش ک
معــرض پســت گرفتــن بودنــد، شــنیدم، می فرمودنــد: 
»مــا هدفمــان ایــن نبــودا!«. بنــده بیشــتر از یکــی دو بار 
ایــن را در دوره دانشــجویی ام از حاج آقــا شــنیدم. حــاال 
خــارج از دوره دانشــجویی ام چــه قبــل از آن و چــه بعــد 
از آن، از ایشــان چیزهایــی شــنیدیم کــه مــا در دانشــگاه 
امــام صــادق )علیه الســالم( دنبــال تربیت مدیــر و وزیر 
ــی  ــا نم ــتیم، م ــالمی نیس ــوری اس ــام جمه ــرای نظ ب
خواهیــم فقــط مدیــر تربیــت کنیــم. مــا مــی خواهیــم 
آدم اندیشــمند تربیــت کنیــم. مــا یــک ســطح باالتــری 
را داریــم نــگاه می کنیــم. البتــه شــما در البــالی 
کاری کــه داریــد انجــام می دهیــد، ممکــن اســت کــه 
محصــوالت پایینتــر از انتظــارت هــم بــه به وجــود بیاید 
یــا دیگــران نتواننــد بــه درســت یاز محصــول شــما بهره 
ــت.  ــما نیس ــی ش ــدف اصل ــزء ه ــن ج ــا ای ــد؛ ام ببرن
ــا پاالیشــگاهی کــه میخــواد نفــت را   کارخانــه ی

ً
مثــال

 ممکــن اســت کــه 
ً
بــه بنزیــن تبدیــل کنــد، ایــن قاعدتــا

یــک ســری چیزهایــی مثــل قیــر هــم تولیــد کنــد ولــی 
آنجــا محــل تولیــد قیــر نیســت بلکــه محــل تولیــد بنزین 
اســت. یعنــی مثــال اگــر کســی رفــت و احســاس کــرد 
کــه کل کارکــردش ایــن بــود کــه یــک شــانی پیــدا کــرده 
تــا پســت بگیــرد؛ ایــن در حقیقــت آن چیزهایــی اســت 
ــگاه  ــه در دانش ــدی ک ــی تولی ــرخ اصل ــل چ ــه از آن ری ک
حاکــم بــوده خــارج شــده اســت. و اگــر در بخشــهایی از 
دانشــگاه ایــن رویکــرد اآلن تغییــر کــرده باشــد، ایــن هــم 
یــک انحــراف مشــخص از مســیر مرحومآقــای مهــدوی 
اســت. چــرا ایــن را می گویــم؟ چــون تربیــت کــردن یــک 
ــه تحصیــل فقــه و اصــول  ــازی ب ــر مســلمان کــه نی مدی
آن هــم بــا آن شــیوه مجدانــه و پــر زحمــت نــدارد! بــرای 
 فقــط الزم اســت کــه 

ً
ســاخت یــک مریــر متدیــن مثــال

آخــر نمــاز جماعــت بــرای او احــکام شــرعی بگوییــد تا 
آن را یــاد بگیــرد؛ ایــن فــرد مقلد خوبی باشــد کافیســت و 
الزم نیســت کــه مدیــری تربیــت کنیــم کــه متبحــر در فقه 
باشــد. چــه کســی بایــد بــرود ایــن همــه فقــه و اصــول 
و عثائــد و تفســیر و ... بخوانــد؟ کســی کــه بخواهــد از 
این هــا یــک بهــره علمــی ببــرد؛ یعنــی کار علمــی جــدی 
 فــرض کنیــد اســتاد بــاالی ســرش باشــد، بــه 

ً
کــه مثــال

ــد  شــیوه های مختلــف، بعــد فقــه را تخصصــی اش کنن
ــه  ــری ب ــه در دکت ــد و در ادام ــکده ها ببرن ــد در دانش و بع
شــکل دیگــری ادامــه پیــدا کنــد. شــما داریــد ایــن همــه 
ســوخت ســنگین را بــه ایــن افــراد تزریــق می کنیــد بعــد 
ایــن افــراد می خواهنــد بیــرون دانشــگاه برونــد و تبدیــل 
 بــه یک شــخصی کــه از اندکــی از ایــن هم، 

ً
بشــوند مثــال

ــاهد آوردم  ــن را ش ــت. ای ــی نداش ــرد تفاوت ــره نمی ب به
ــا می کردنــد و پــای آن هــم  ــر آن فرمایشــی کــه حاج آق ب
 ایشــان در همچنیــن مقاطعــی انکار 

ً
می ایســتادند. اتفاقــا

می کردنــد و می گفتنــد: »ایــن نیســت هــا! فکــر نکنیــد 
ــا مخالفتــی  ــه م ــم! البت ــم ایــن کار را بکنی ــا می خواهی م
 دیــدم یــک کســی نوشــته بــود کــه 

ً
هــم نداریــم.« اخیــرا

آقــای مهــدوی رفتــه بودنــد ســوریه و بــا ذوق گفتــه بودند 
ســفارت دانشــگاه امام صــادق )علیه الســالم( در ســوریه 
اســت. این قــدر کــه بچه هــای دانشــگاه آنجــا بودنــد. اگر 
ایشــان بــود ذوق می کردنــد و خوش حــال می شــدند 
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کــه دولــت دانشــگاه امــام صــادق )علیــه الســالم( 
ــزی   چنیــن چی

ً
ــه؛ اصــال  تشــکیل شــده اســت. ن

ً
ــال مث

ــی  ــم هرکس ــر ه ــت، اگ ــوده اس ــان نب ــات ایش در روحی
همچنیــن چیزی برداشــت کرده؛ اشــتباه از گیرنده اســت. 
متاســفانه در ایــن شــرایط شــخصیت حــاج آقا نیــز عالوه 
ــه الســالم مــورد هجمــه  ــر دانشــگاه امــام صــادق علی ب
قــرار گرفــت و البتــه پایخ درســتی هم از ســوی مســئولین 
مربوطــه داده نشــد. ایــن نکتــه اول کــه گفتــم شــخصیت 
ایشــان یــک شــخصیت جــدا از یــک نــگاه کالن کــه یک 

شــخصیت منســجم هســت. 

در بــاب شــخصیت ایشــان چنــد نکتــه بــه ذهنــم 
ــان  ــه، ایش ــت آنک ــم. نخس ــرض می کن ــه ع ــد ک می رس
علمــا و عمــال معتقــد بــود »انســان« قیمــت دارد. یکــی 
از مهم تریــن چیزهایــی کــه در ســیره یــا ســبک مدیریتــی 
ــاهده  ــود مش ــی می ش ــدوی کن ــه مه ــت الل ــوم آی مرح
ــت  ــن جه ــه همی ــت. ب ــتن انسان هاس ــت داش ــرد قیم ک
شــما در دانشــگاه امــام صــادق )علیــه الســالم( فــارغ از 
همــه ی روابــط اداری یــک روابــط صمیمانــه در بیــن افراد 
در بخشــهای مختلــف حتــی اداری و خدماتــی دانشــگاه 
ــر  ــت؟ به خاط ــوری اس ــرا اینط ــد. چ ــاهده می کنی مش
ــراد  ــن اف ــگاه بی ــل در دانش ــه فواص ــت ک ــوده اس ــن ب ای
کــم بــوده اســت. یعنــی جــدا از فواصــل فواصــل کاری و 
ســازمانی، یعنــی مثــال مــن مدیــر بــودم و او زیــر دســت 
ــانی  ــط انس ــر رواب ــوده، از نظ ــر ب ــن ت ــا پایی ــوده ی ــن ب م
افــراد بــا هــم تفاوتــی احســاس نمی کردنــد. تــا ســال ها 
ــاال اآلن  ــد. ح ــار می خوردن ــتوران ناه ــک رس ــه در ی هم
را نــگاه نکنیــد کــه رســتوران اســاتید تغییــر کرده اســت. تا 
حاج آقــا بودنــد ایــن برنامه هــا وجــود نداشــت. همــه در 
 رئیــس 

ً
یــک صــف نمــاز جماعــت می خواندنــد. مثــال

دانشــگاه امــام جماعــت بــود، ابــوی مــا کــه قائــم مقــام 
بودنــد، هرجــا می رســیدند همانجــا می ایســتادند. 
اینطــور نبــود کــه جــا بــاز کنیــد آقــا بــرود جلــو بایســتند. 
 فرهنــگ حاکمــی کــه ایشــان بــر دانشــگاه غالــب 

ً
اصــال

کــرده بودنــد ایــن بــود. اســتاد تمــام یــک رشــته ای بــرای 
ــه وضــو می گرفــت،  نمــاز می آمــد و در همــان وضوخان
ــی  ــان صف ــد، در هم ــاز می خوان ــجد نم ــان مس در هم

ــت  ــا نوب ــم آنج ــد، در ه ــذا می گرفتن ــا غ ــه بچه ه ک
ــد  ــیدند و بع ــتاد و کارت می کش ــد و می ایس می گرفتن
ــار  ــم ناه ــتوران ه ــان رس ــت و در هم ــذا را می گرف غ
ــود؟ چــون  را میــل می کــرد. چــرا ایــن فضــا حاکــم ب
انســان قیمت داشــت. وقتــی انســان قیمــت دارد، اینکه 
مــن پســت ســازمانیم چیســت و در اینکــه کجــا بــروم 
و ناهــار خــود را بخــورم اثــری نداشــت، چــه ناهــاری 
 اثــری نداشــت. ایــن یــک رمــز در کار 

ً
بخــورم اصــال

 صمیمیتــی کــه ایشــان بــا دانشــجویان 
ً
اســت. یــا مثــال

ــرای  ــان ب ــودن ایش ــترس ب ــد، در دس ــرار می کردن برق
همــه، الگــو بــود. بنــده یــادم هســت کــه یــک زمانــی 
در مســجد دانشــگاه، ایــن تــالوت قرآنــی را کــه بعــد از 
نمــاز ظهــر و عصــر هســت، می خواســتند راه بیندازند. 
آن زمــان اوایــل دانشــجویی مــا بــود. رفتنــد از حاج آقــا 
اجــازه گرفتنــد. حاج آقــا میکروفــن را گرفتنــد و بــا همــه 
ــه  ــا بعــد از اینکــه ب ــا همــان روز ی ــد ی صحبــت کردن
ایشــان گفتــه بودنــد. گفتنــد مــن موافــق قــرآن خوانــدن 
هســتم و ایــن بســیار خــوب اســت امــا اینجــا مســجد 
اســت و مــن هــم امــام جماعــت ایــن مســجد، امــام 
جماعــت بعــد از نمــاز بایــد بنشــیند و ســوال مأمومین 
را جــواب بدهــد. اگــر در حیــن قــرآن خوانــدن شــما، 
کســی آمــد و ســوال کــرد و بنــده بایــد پاســخ بدهــم. 
 نگوییــد کــه چــرا وســط قــرآن صحبــت کردید؟! 

ً
بعــدا

چــون اینجــا جایــگاه این هســت. حتــی قــرآن خواندن 
کــه یــک چیــز باالیــی اســت می گویــد مســجد جــای 
روابــط اجتماعــی اســت. وقــت نمــاز هــم کــه واجــب 
اســت نمــاز می خوانیــم؛ بعــد از نمــاز امــام جماعــت 
ــب  ــد. خ ــواب می ده ــردم را ج ــئله م ــیند و مس می نش
ایشــان رئیــس دانشــگاه بودند و همیشــه مســئله جواب 
 یکــی می آمــد و می گفــت ایــن 

ً
ــال ــد کــه! مث نمی دادن

ــه، آن  ــتاد این طوری ــد، آن اس ــن ندادن ــه م ــد را ب واح
ــراض  ــد و اعت ــدی می آم ــا کارمن ــه ی مســئول این طوری
می کــرد. حتــی مــن از افــرادی کــه بیــرون از دانشــگاه 
 
ً
بــا حاج آقــا کار داشــتند، پیــش مــن می آمدنــد و مثــال
می گفتنــد: »می خواهیــم حاج آقــا را ببینیــم.« مــن 
ــا می گفتــم فالنــی می خواهــد  ــه حاج آق هــم گاهــی ب

مصاحبه با دکتر محمد امین باقریمصاحبه با دکتر محمد امین باقری



وازدهم
ره د

شما

14
ماه 00

مهر

امه
ماهن
دو


ویی
شج
دان
می
عل

74

ژه
 وی

ده
رون

پ

ــجد در  ــن، مس ــد: »م ــان می گفتن ــد. ایش ــما را ببین ش
دســترس هســتم. فــردا بعــد از نمــاز بیایــد.« ایــن کار 
چــه جنســی هســت؟ نــه کار سیاســی اســت، نــه کار 
علمــی اســت بلکــه یــک کار اجتماعــی اســت. چــرا؟ 
ــه  ــه ب ــود توج  خ

ً
ــال ــت دارد. اص ــان قیم ــون انس چ

تعلیــم و تربیــت، رهــا کــردن سیاســت در اوج، یعنــی 
در ســال 60، در ســن 50 ســالگی خــودش توجــه بــه 
 
ً
ــدودا ــی ح ــای رئیس ــاج آق ــت. اآلن ح ــم اس ــن مه ای
ــتمدار  ــی اوج دوران سیاس ــت، یعن ــون هس 61 سال ش
ایــن ســن و ســال اســت. دیگــه در هفتــاد ســالگی بــه 
بــاال تــوان افــراد کاســته می شــود. آن زمــان اگــر کســی 
بخواهــد بــه جایــی برســد بایــد کاری انجــام بدهــد و 
زیــر بــار کار را بگیــرد، آن زمــان وقتــش اســت. ایشــان 
از آن جایــگاه به صــورت کامــل بیــرون می آینــد. چــون 
آنجــا احســاس تکلیــف نمی کننــد و حــس می کننــد 
کــه آنجــا نیــازی بــه ایشــان نیســت. البتــه نــه اینکــه جا 
خالــی بدهنــد. کجــا می رونــد؟ می رونــد و در حــوزه 
ــه ای ترین  ــی ریش ــد. یعن ــت کار می کنن ــم و تربی تعلی
کاری کــه بــه انســان ربــط دارد. یعنــی مــن می خواهــم 
انســان و آدم تربیــت کنــم. در یــک دانشــگاه و بــا یــک 
ظرفیــت محــدود شــروع بــه کار کــردن می کننــد. پــس 
انســان قیمــت دارد. ایــن چیــزی کــه شــما دنبال ســبک 
مدیریتــی ایشــان می گردیــد، یکــی از ارکان ســبک 
مدیریــت بخصــوص در یــک نــگاه دینــی ایــن اســت 
کــه انســان قیمــت دارد. مثال هــا زیــاد هســتند؛ شــما از 
گوشــه کنــار دانشــگاه، همــه افــراد در مواجهه مســتقیم 
بــا ایشــان خاطــرات ریــز خــاص خودشــون را دارنــد. 

ــای  ــاد در بحث ه ــواس زی ــت و وس ــت و دق دوم جدی
مالــی هســت. یعنــی مراعــات جــدی در بیــت 
ــگاه،  ــارف دانش ــد در مص ــرض کنی ــتند. ف ــال داش الم
هزینه هــای دانشــگاه، در ابعــاد مختلفــی کــه در 
دانشــگاه، یــا کارهــای مالــی دقــت بســیار زیــاد 
می خواهــد، وســواس شــدیدی در کار مالــی نیــاز 
اســت. شــما در هیــچ دانشــگاهی نمی  بینیــد کــه 
رئیــس دانشــگاه ســندهای مالــی را امضــا کنــد؛ حــال 
چــه کســی این هــا را امضــا می کنــد؟ مســئول مالــی. 

ــت  ــز معاون ــی دارد و نی ــک اداره مال ــگاهی ی ــر دانش ه
مالــی دارد کــه او پاســخگو هســت. وقتــی همین اســتخر 
ــد،  ــیده کنن ــتند سرپوش ــی خواس ــرف زاده را م ــهید ش ش
ــه عنــوان کار دانشــجویی می رفتــم آنجــا و امــور  بنــده ب
اداری و حســابداری ایــن پــروژه را انجــام مــی دادم. ایــن 
ــال اول دوم  ــود. س ــگاه ب ــور دانش ــه ام ــتقل از بقی کار مس
ــزار  ــک 13 ه ــودم. چ ــن ب ــابدارش م ــجویی، حس دانش
ــد  ــده و بع ــر چی  دو رج آج

ً
ــال ــه مث ــی را ک ــی کس تومان

نپســندیدند و نخواســته بودنــد دیگــر کارش را ادامــه دهد، 
 
ً
ــد؛ چــک چنــد میلیونــی مثــال ــا امضــا می کردن حاج آق
یــک ســازه فضایــی کــه آنجــا نصــب کردنــد را هــم خــود 
ایشــان امضــا می کردنــد. بــا اینکــه پــروژه بــود و معمــول 
ــرآورد  ــک ب ــاس ی ــر اس ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــروژه ه در پ
ــه  ــی را ب ــال مبلغ ــند و مث ــک می کش ــک چ ــه، ی هزین
مســئول پــروزه می دهنــد و بعــد از او صــورت هزینــه هــا 
 بــه جزئیــات کار ندارنــد! 

ً
را طلــب می کننــد، لــذا اصــال

ــی  ــت. وقت ــت می گذاش ــتاد و وق ــان  می ایس ــی ایش ول
وقــت می گذارنــد یعنــی امــری مهمــی اســت.  این طــور 
ــتمت  ــه سیس ــبهه ای ب ــک و ش ــی ش ــه بخواه ــت ک نیس
داشــته باشــی، ایشــان به سیســتم مالــی و اداری مجموعه 
خــودش اعتمــاد داشــت، ولــی اهمیــت مســائل مالــی 
ــاله  ــن مس ــر ای ــتقیما ب ــه مس ــود ک ــته ب ــان را واداش ایش
نظــارت کننــد.. تــازه غیــر از خودشــان حاج آقــای ابــوی 
ــد.  ــر صورتهــای مالــی می زدن ــا هــم امضــای دوم را ب م
یعنــی یــک فــرد مــورد اعتمــاد امــا ســخت گیرتر را 
ــای  ــد. امض ــته بودن ــان گذاش ــر کار خودش ــر ب ــم ناظ ه
دوم، تائیــد امضــای اول اســت. یعنــی اگــر بــا همــه ایــن 
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــزی م ــم چی ــاز ه ــدی، ب ــارت ج نظ
گرفــت، شــما هــم نظــر بــده و ایــن غفلــت را جبــران کن. 
ایــن خیلــی معنــی داشــت. البتــه ایــن رویــه در دانشــگاه 
بــه ســنت آن زمــان هنــوز هم جــاری اســت. غرضــم این 

ــد.  ــور بودن ــان این ط ــی ایش ــور مال ــه در ام ــت ک اس

حــاال تالقــی ایــن دو نقطــه بــا هــم چــه بــود؟ ایــن بــود 
ــروف  ــی مص ــور مال ــه در ام ــی ک ــه وسواس ــا هم ــه ب ک
ــانی  ــرمایه انس ــظ س ــه حف ــت ب ــی نوب ــتند، وقت می داش
ــود.  ــری نب ــری خب ــخت گی ــید، از آن س ــگاه میرس دانش
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مثــال وقتــی احســاس می کردنــد بــرای نگه داشــتن 
نیــروی انســان بایــد پولــی را خــرج کنــی، تــا حــد امــکان 
دریــغ نمی کردنــد. نمی گویــم ولخرجــی می کردنــد امــا 
ــنیدم  ــی ش ــک زمان ــد. ی ــرج می کردن ــاز خ ــت ب ــا دس ب
ــای  ــش حاج آق ــگاه پی ــران دانش ــاتید و مدی ــی از اس یک
ــت  ــود و از ســمت اجراییــش می خواس ــه ب ــدوی رفت مه
کنــاره گیــری کند. یــک حکمــی بــرای ایشــان زده بودند و 
می خواســت ادامــه ندهنــد و دنبــال کار علمــی خودشــان 
برونــد. گفتــه بــود اگه مــن بخواهــم دنبــال این کار بــروم؛ 
ــا خــودش گفتــه بــود  حاج آقــا قبــول نمــی کننــد. لــذا ب
ــم.  ــه می کن ــن مســائل مالــی را بهان ــار رفت ــرای کن کــه ب
رفتــه بــود خدمــت حــاج آقــا و مســاله را همانطــور طــرح 
کــرده بــود. حاج آقــا فرمــوده بودنــد چقــدر می خواهــی؟ 
 در ذهنــش نبــود کــه حاج آقــا ایــن 

ً
ایــن بنــده خــدا اصــال

پاســخ را می دهنــد. بــدون تأمــل و ناخــودآگاه می گویــد 
بالفاصلــه  حاج آقــا  می خواهــم.  میلیــون   50 

ً
مثــال

دســته چــک را درآورده و آن مبلــغ را نوشــته و می گوینــد، 
قســطش را از حقوقــت بپــرداز. چــرا؟ چــون بــرای تربیت 
ــد  ــود و بع ــالن ب ــارغ التحصی ــه از ف ــانی ک ــروی انس نی
اســتاد و مدیــر در دانشــگاه شــده بــود، هزینــه کــرده بــود 
و حــال نمی خواســت بخاطــر نیــاز مالــی ایــن نیــرو را از 
دســت بدهد. آن شــخص گفــت در رودربایســتی چک را 
 پــول نیــاز نداشــتم و اساســا 

ً
گرفتــم درصورتــی کــه اصــال

مشــکل مالــی نداشــتم. می خواهــم بگویــم حفــظ 
نیــروی انســانی این قــدر بــرای  ایشــان مهــم بــود کــه آن 
وســواس مالــی اینجــا بــه یــک توازنــی می رســید. ابعــاد 
 در دانشــگاه تــا مــدت زیادی 

ً
دیگــرش هــم هســت. مثــال

ــا گوســاله بــرای طبــخ غــذا اســتفاده  گوشــت یــخ زده ی
نمی شــد. در مــوارد دیگــر نیــز حفــظ ســالمتی دانشــجو 
ــن  ــه پایی ــدای هزین ــذا ف ــخ غ ــد در طب ــتاد و کارمن و اس
نمی شــد. حــاال ممکــن اســت کیفیــت غذاهــا بــا غذای 
ــواد  ــا م ــت- ام ــه داش ــت، -ک ــاوت داش ــراد تف ــزل اف من
اولیــه ســالم اســتفاده می شــد. ایــن فرمایــش ایشــان در 
برخــی کلیپهــا هــم هســت کــه می گوینــد کــم بخوریــد 
ولــی چیــز خــوب بخوریــد. چــرا ایــن کار را می کردنــد؟ 
دانشــگاه های دیگــر بــه ایــن کارهــا کاری ندارنــد. غــذا را 

از بیــرون می گیرنــد. بــا یــک آشــپزخانه ای، رســتورانی، 
جایــی بــا یک قیمــت تمــام شــده قــرارداد می بندنــد. یا 
ــد  ــکار می دهن ــه پیمان ــد ب ــی را کــه دارن  آن مکان

ً
ــال مث

ــاره  ــت اج ــروش و  باب ــت را بف ــو غذای ــد ت و می گوین
غــذای مجموعــه مــا را هــم بــده. چــرا ایشــان ایــن کار 
را نمی کردنــد؟ چــرا ایشــان هیــچ وقــت حاضــر نشــد 
از قبل آشــپزخانه دانشــگاه کار اقتصادی و کســب و کار 
ــود دیگــه. کاری نمی کــرد  کنــد؟ آشــپزخانه تعطیــل ب
ــذا  ــرس غ ــا 2000 پ ــجوها 1000 ت ــرای دانش  ب

ً
ــال مث

 بــرای هیئــت میثــاق 
ً
درســت می کــرد. اآلن مثــال

گاهــی چنــد ده هــزار پــرس غــذا در یــک وعده درســت 
می کننــد. مثــال اگــر 1000 تــا غــذای بیرون بر درســت 
می کردنــد، درآمــد خوبــی بــرای دانشــگاه داشــت. امــا 
ــد؟  ــب و کار نمی ش ــوع کس ــن ن ــان وارد ای ــرا ایش چ
بارهــا و بارهــا ایــن ســناریو در دانشــگاه پیــش آمــد کــه 
ایــن را بــه یــک پیمانــکار بدهیــم؛ معــاون هــای اداری 
مالــی کــه عــوض می شــدند ایــن ایــده را داشــتند کــه 
 کیفیــت غــذا باالتــر بــرود و هــم درآمــد داشــته 

ً
مثــال

باشــیم. حاج آقــا هــر دفعــه بــه یک شــکل زیــر بــار این 
ــون  ــد؟ چ ــار نمی رفتن ــر ب ــرا زی ــت. چ ــرف نمی رف ح
ــرای  ــپزخانه ب ــا آش ــتوران ی ــک رس ــود ی ــدف از وج ه
ــا کیفیــت  ــود کــه غــذای ســالم داغ ب ــن ب دانشــگاه ای
ــد،  ــان بدهن ــتاد و کارکن ــجو و اس ــه دانش ــی را ب مطلوب
نــه اینکــه کار اقتصــادی بکننــد. اگــر اینجــا اســتخر را 
سرپوشــیده کــرده بــود، ایــن را بــرای اســتفاده عمــوم که 
 تابســتان اگر دانشــجوها نیســتند، اجــازه نمی دادند 

ً
مثال

از بیــرون بیاینــد و اســتفاده کننــد. چرا؟ چــون می گفتند 
مــن ایــن را بــرای کاســبی درســت نکــردم، ایــن را بــرای 
رفــاه دانشــجویان و اســاتید و کارکنــان درســت کــردم. 
دانشــجو بــرود اســتخر و کیــف کنــد، دانشــجو بــرود 
ســالن و ورزش کنــد، دانشــجو یــک فضــای بــاز داشــته 
باشــد بــرود و ایــن کارهــا را انجــام دهد و بانشــاط درس 
ــم.  ــادی کن ــه کار اقتص ــاختم ک ــا را نس ــد. این ه بخوان
خــب اگــر یــک کســی بــا یــک نــگاه دیگــر اینجــا بیاید 
می گویــد کــه آقــا می دانــی چقــدر از لحــاظ اقتصــادی 
داری ضــرر می کنــی؟ و ایــن همــه امکانــات را درســت 
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اســتفاده نمی کنــی؟ می دانــی اســتهالکش چقــدر 
اســت؟ می دانــی اگــر ایــن اســتخر دســت فالنــی بــود 
ــاید  ــا ش ــی آورد؟ حاج آق ــن در م ــدر از ای ــال چه ق در س
در ذهــن خودشــان می گفتنــد همــه ی این هــا را جمــع 
کــن؛ چقــدر می شــود؟ میدانــی قیمــت تربیــت یــک 
نیــروی مؤثــر بــرای انقــالب اســالمی چقــدر اســت؟ 
ایشــان در کارشــان کاســبی نداشــتند. یعنــی در ســیره 
و ســبک مدیریتــی  خــود بــه دنبــال تجــارت و کســب 
ســود نبودنــد. پــس بــه دنبــال چــه بودنــد؟ بــه دنبــال 
مقصــد؛ ایــن نــگاه در خیلی هــا نیســت شــاید در کمتر 
کســی باشــد. حتــی کســانی کــه در جاهایــی خدماتی 
 اینجــا جــای 

ً
مثــل دانشــگاه کار می کننــد، کــه اصــال

تجــارت نبــود امــا می خواهنــد بــه هرحــال از ِقَبلــش نه 
بــرای خودشــان بلکــه برای خــود ایــن مجموعــه درآمد 
 ایــن نــگاه را نداشــتند و چون 

ً
زایــی کننــد. ایشــان اصــال

ایــن نــگاه را نداشــتند، هیــچ وقــت در دانشــگاه، خیلی 
ــود  ــات اخالقــی کــه می توانســت باشــد، وج از آف
نداشــت، رقابــت کاذب بــه وجــود نمی آمــد، حــرص و 
طمــع وجــود نداشــت و اساســا هــدف اصلی دانشــگاه 
از رونــق نمی افتــاد. شــما وقتــی اینگونــه بــه مجموعــه 
دانشــگاه نگاه  کنیــد و بخواهیــد از ظرفیتهای مختلفش 
نفــع اقتصــادی ببریــد، یــک طمــع ناخواســته ای را در 
ــگاه  ــت در دانش ــا روح تربی ــه ب ــد ک ــه  می دمی مجموع
ســازگار نیســت. ایــن ذهنیــت در دانگشــاه بــه وجــود 
می آیــد کــه حــال کــه دانشــگاه دارد از هــر ظرفیتــش، 
منفعــت مالــی می بــرد، پــس مــن هــم بایــد ایــن کار 
را انجــام بدهــم و عقــب نمانــم. هــدف چــه؟ خیلــی 
ــت.  ــد اس ــب درآم ــی کس ــدف اصل ــت، ه ــم نیس مه
ایشــان در برابــر ایــن اتفــاق مخالفــت و مقاومت جدی 
می کردنــد. همــه ی تالششــان ایــن بــود کــه دانشــگاه 
فضــای امــن و آرامــی بــرای تربیــت آن نیــروی انســانی 
بــا آن مشــخصاتی کــه در مقدمــه عرضــم گفتــم باشــد 
ــرون  ــت و بی ــا پش ــور چیزه ــن ج ــارها و ای ــه فش و بقی
ــه کار  ــت ک ــرار اس ــر ق ــود. اگ ــگاه ب ــای دانش دیواره
اقتصــادی صــورت گیــرد و برای دانشــگاه خرج بشــود؛ 

این هــا بایــد بیــرون از دیوارهــای دانشــگاه باشــد. 

ــدرت در  ــب ق ــر کس ــر س ــت ب ــه رقاب ــر اینک ــه دیگ نکت
ــاال و پاییــن   ب

ً
ــود. چــون اصــال دانشــگاه هیــچ وقــت نب

در دانشــگاه احســاس نمی شــد. کســی کــه جایــی بــود 
احســاس نمی کــرد، خیلــی بــاال هســت یــا خیلــی پایین 
هســت. اآلن اگــر این احســاس وحود داشــته باشــد، باید 
بدانیــم کــه فضــا دچــار آفت شــده اســت. در یک ســطح 
 این قــدر در این 

ً
بــودن خیلــی حــرف بزرگی اســت. اصــال

دانشــگاه و در دوره دانشــجویی در ایــن فضــای این طوری 
 غیــر از ایــن را بــر نمی تابیــم. 

ً
تنفــس کرده ایــم کــه اصــال

ــد  ــوری نباش ــه این ط ــم ک ــری بروی ــای دیگ ــا ج ــر م اگ
جــو آنجــا را خیلــی غلــط می دانیــم، حــاال شــاید ممکن 
اســت ایــن عــرف باشــد و منظــور مشــخصی هــم وجود 
 اســتادها در جــای دیگــری غــذا 

ً
نداشــته نباشــد کــه مثــال

 بــر نمی تابیــم کــه یعنــی چــی؟ 
ً
بخورنــد، امــا مــا اصــال

ــژوی 405  ــک پ ــود، ی ــا ب ــان اینج ــدوی منزلش آقای مه
ســفید یــا کــرم  رنــگ فکــر کنــم بــود کــه بــرای خودشــان 
ــین  ــود. ماش ــن ب ــان همی ــا ماشین ش ــا مدت ه ــود. ت ب
دولتــی یــا ســوار نمی شــدند یــا در مــواردی خــاص کــه 
ــه  ــاء جامع ــی از اعض ــدند. یک ــوار می ش ــود س الزم ب
روحانیــت کــه جــزء مســئولین رده بــاال هــم بــود، بــرای 
شــرکت در جلســه جامعــه روحانیــت بــا یــک اســکورت 
و ماشــین خــاص بــه دانشــگاه آمــده بــود. بچه هــا برنتافته 
بودنــد، رفتــه بودنــد، خوابیــده بودند جلــوی ماشــین او به 
اعتــراض کــه تــو چــرا این قــدر اشــرافی هســتی؟ چــرا؟ 
چــون در شــخصیت مرحــوم آیــت اللــه مهــدوی کنــی 
چیــزی دیگــری می دیدنــد و ایــن شــده بــود حــد درســت 
ــی  ــد عال ــی آن را ح ــود. یعن ــت ب ــر از آن نادرس و پایین ت
نمی دانســتند کــه پایینتــر از آنــر ا هــم بــه عنــوان مجــاز 

بپذیرنــد. درســت هــم همیــن بــود.

ــن اســت کــه  ــم ای ــه ای کــه بخواهــم بگوی ــن نکت آخری
ــوا  ــد. »کون ــت بودن ــن روای ــارز ای ــداق ب ــا مص حاج آق
ــان  ــه ایش ــته ک ــنتکم...«. درس ــر الس ــاس بغی ــاه للن دع
ــد  ــود و ســخن اخالقــی بســیار می زدن اســتاد اخــالق ب
ولــی دانشــجو در عمــل هــم این  هــا را می دیــد. دانشــجو 
 
ً
ــال ــه مث ــد: ک ــان می گوین ــر ایش ــرد اگ ــاس می ک احس
طمــع نداشــته باشــید؛ خودشــان هــم طمــع بــه جایــی 
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ــه بزرگتــر احتــرام بگذاریــد  نداشــتند، اگــر می گفتنــد: ب
خودشــان هــم اینگونــه عمــل می کردنــد. اگــر می گفتند: 
همــه باهــم برادریــم؛ خودشــان پیشــگام در ایــن بــرادری 

ــد.  بودن

ــگاه  ــازمان و دانش ــگ س ــه فرهن ــد ک ــه فرمودی اینک
ــود  ــت از س ــه اولوی ــد ک ــده بودن ــی چی ــه نوع را ب
ــا  ــور بحث ه ــودن و این ج ــی ب ــوری، از بروکراس مح
بــه انســان محــوری و اینکــه خــود انســان ارزشــمند 
 جاهایــی کــه بچه هــا 

ً
اســت، رســیده بودنــد؛ مثــال

بــه هم چنیــن فضاهایــی کــه مثــال زدیــد، اعتــراض 
ــد؟  ــا بودن ــدار بچه ه ــان طرف ــی ایش ــتند؛ یعن داش

ــان  ــه ای خدمتت ــک نکت ــد ی ــد؛ بگذاری ــه گفتی ــن را ک ای
ــای مهــدوی یــک ویژگــی مهمــی کــه  ــم. آق عــرض کن
ــتی  ــد. آدم سس ــی بودن ــه آدم قاطع ــود ک ــن ب ــتند ای داش
نبودنــد و براســاس جمع بنــدی کــه داشــتند عمــل 
ــت  ــاس حجی ــر اس ــد و ب ــه بودن ــان فقی ــد. ایش می کردن
داشــتند،  حجــت  کاری  در  اگــر  می کردنــد.  عمــل 
ــد،  ــی را نمی یافتن ــر حجت ــد و اگ ــد نمی کردن ذره ای تردی
بــا بزرگتریــن فشــارها هــم کوتــاه نمی آمدنــد. ایــن بــود 
کــه اگــر دانشــجوها اعتــراض می کردنــد و اگــر احســاس 
می کردنــد نادرســت اســت؛ هیچ وقــت به خاطــر اینکــه 
ظاهــر را حفــظ کننــد و یــا متهــم نشــوند؛ بــه مخالفــت 
ــود  ــور نب ــی این ط ــد. یعن ــاه نمی آمدن ــجو کوت ــا دانش ب
کــه دانشــجو هرجــا اعتــراض کــرد آقــای مهــدوی پشــت 
ســر آنهــا بایســتند؛ اهــل نمایــش و تظاهــر نبودنــد مثــل 
ــر!  ــا دانشــجو اســت. خی ــد حــق ب برخــی کــه می گوین
ــی  ــتند. خیل ــی داش ــجوها اعتراضات ــال 87 دانش در س
ــد.  ــوار می زدن ــه دی ــتند و ب ــود. می نوش ــنگین ب ــم س ه
تنــد هــم می نوشــتند. خطابشــان هــم مســتقیم عملکــرد 
ایشــان بــود. چــه اتفاقــی افتــاد کــه قضیــه فروکــش کــرد؟ 
ــا کــی  ــد؟ ب ــرم می کردن ــا کــی دســت و پنجــه ن اینهــا ب
ــی.  ــای مهدوی کن ــود آق ــا خ ــد؟ ب ــده بودن ــاخ ش سرش
ــای  ــاج آق ــوم ح ــد از مرح ــاید بع ــه ش ــی ک همان های
مهــدوی مبلــغ ســیره ی ایشــان شــدند بــا آقــای مهــدوی 
سرشــاخ بودنــد. چــرا؟ چــون آقــای مهــدوی قاطــع بــود 

و ایــن قاطعیــت هــم ریشــه در فقاهــت ایشــان داشــت. 
خیلــی اوقــات اعتراضــات علیــه ایشــان به خاطــر ایــن 
ــان  ــد از حرفش ــی می زدن ــان حرف ــر ایش ــه اگ ــود ک ب
کوتــاه نمی آمدنــد، چــون بــرای حــرف و تصمیمشــان 
حجــت داشــتند. چــه شــد کــه در ســال 88 ایــن قضیه 
ــن را  ــرف م ــت ح ــن اس ــه 88. ممک ــد؟ فتن ــام ش تم
خیلی هــا، به خصــوص هــم دوره ای هــای آن زمــان 
نپســندند؛ ولــی دانشــجوها خوشــی زیــر دلشــان 
ــاز و نعمــت بلکــه  ــه معنــای ن ــه ب ــود. خوشــی ن زده ب
یعنــی یــک بزرگتــری مثــل آقــای مهــدوی ســایه بــاالی 
سرشــون هســت و این هــا می خواهنــد دو تــا عیــب او 
را – وارد یــا نــاوارد - بــزرگ کننــد و بعــد بــر اســاس آن 
بیــان، کل سیســتم را بهــم بزننــد. خوشــی این طــوری 
زیــر دلشــان زده بــود. خواســته آنهــا االن عملــی شــده 
ــتند اآلن  ــه می خواس ــی ک ــال 87 همان های ــی س یعن
بخــش مهمــی اش محقــق شــده اســت؛ امــا آیا مســئله 
و مشــکل هــم حــل شــده اســت؟ نشــد کــه! بدتــر هــم 
شــد. حاج آقــا ســایه ای بــرای دانشــگاه بودنــد. بســاط 
ــد.  ــع ش ــان جم ــات ایش ــر حی ــا آخ ــراض ت ــن اعت ای
چــرا؟ به خاطــر اینکــه عظمت شــخصیت ایشــان را در 
عرصــه سیاســی در فتنــه 88 فهمیدنــد. چــه  کســی پای 
والیــت مــی ایســتد؟ کــی چطــوری موضــع می گیــرد؟ 
 بــا ناظــم مدرســه طــرف 

ً
این هــا فکــر می کردنــد مثــال

هســتند کــه مثــال بداخــالق یــا خشــک یــا تند اســت. 
ــالن کار را  ــرا ف ــد، چ ــورت نمی کن ــا مش ــا آن ه ــرا ب چ
نمی کنــد؟ یــک دلیلــش هــم البتــه ایــن بــود مرحــوم 
حــاج آقــای مهــدوی خیلــی پاییــن می گرفــت و 
ــذا  ــد. ل ــخن بگوین ــه س ــتند اینگون ــت داش ــراد جرئ اف
اعتــراض دانشــجوها وقتــی آرام شــد کــه دیدنــد حاج آقا 
مهــدوی یعنــی چی و کــی؟ وقتــی فهمیدنــد؛ کوچکی 
خودشــان را متوجــه شــدند. یعنــی فهمیدنــد دارنــد از 
چــه کســی، چــه ایــرادی می گیرنــد. خــود بــه خــود این 
قضیــه تمــام شــد. وگرنــه، نــه کســی کاری کــرد، و نــه 
در آن فاصلــه تابســتان 88 دانشــگاه وقــت اصالحاتــی 
ــه  ــت، ن ــورت گرف ــی ص  اصالحات

ً
ــال ــه اص ــت، ن داش

آقــای مهــدوی چیــزی را گــردن گرفــت و نــه دوبــاره آمد 
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و تشــر زد و نــه کســی بازداشــت شــد. حتــی آن هایی که 
ــان  ــد، بعضی های ش ــراد بودن ــته آن اف ــال سردس آن س
فــارغ التحصیــل شــدند، همان ها در دانشــگاه مشــغول 
بــه کار شــدند. یعنــی اینطــور نبــود کــه بگوییــم همه ی 
آنهــا از دانشــگاه رفتنــد. حــاال بعــد اینکه ایشــان رئیس 
مجلــس خبــرگان شــدند و آقــای هاشــمی این طــوری 
شــدند و دیگه بیشــتر مشــخص شــد جایــگاه آیــت الله 
 مهــدوی کنــی در بیــن علما چیســت. خب دانشــجوها 
طبیعــی بــود قبــل از ایــن اتفاقــات ایــن چیزهــا را ندانند 
یــا درک نکننــد، امــا آن زمــان وجــدان کردنــد. و وقتــی 
وجــدان کردنــد دیگــر تا آخــر خبــری از آن ماجــرا و این 

شــکل اعتراضــات نبــود. 

ــی  ــک دعواهای ــات ی ــای تعارض ــوال در فض معم
پیــش می آیــد. حــاال ممکنــه بیــن کارمنــدان 
ــات و  ــن تعارض ــد. در ای ــجوها باش ــن دانش ــا بی ی
دعواهــا حاج آقــا چــه کار می کردنــد و چگونــه 

تعارض هــا را حــل می کردنــد؟

 
ً
ــا شــما وقتــی شــما مســئول یــک جــا هســتید قاعدت
ــکار  ــوان هم ــه عن ــری و ب ــودت می ب ــا خ ــی ب آدم های
یــا زیــر دســتت کــه از خــودت کمــی پاییــن تــر باشــند 
کــه بتوانــی بــه ایشــان امــر و نهــی کنــی. اســتثنا هــم 
ــده اش  ــی قاع ــد ول ــته باش ــود داش ــت وج ــن اس ممک
ــودش را،  ــر از خ ــی، باالت  کس

ً
ــوال ــت. معم ــن هس ای

ــه  ــا ب ــون ی ــد. چ ــرار نمی ده ــودش ق ــر از خ پایین ت
تعــارض می خورنــد یــا امــکان دارد جــای آنهــا بــا هــم 
عــوض بشــود. آقــای مهــدوی قــدش بلنــد بــود؛ چــون 
قــدش بلنــد بــود، کســانی کــه باهــاش کار می کردنــد 
قــد بلنــد بودنــد. قدشــان بلنــد بــود یعنــی روح بزرگــی 
داشــتند و بدیــن ســبب افــرادی هــم کــه بــا ایشــان کار 
می کردنــد، بــه نســبت روحهــای بزرگــی بودنــد. یعنــی 
ــزد،  ــی بری ــه چای ــد ک ــی را می آوردن ــک کس ــر ی اگ
ایــن فــرد، یــک آدم درســت و درمــان و حســابی و یــک 
ــود و  ــودش ب ــرای خ ــه ب ــود. خالص ــی ب ــم اخالق معل
 شــما مرحــوم آقــای 

ً
 هــم این طــور بــود. احتمــاال

ً
واقعــا

ــان  ــش ایش ــه پی ــی ک ــد.  آنهای ــادی را ندیده ای کریم آب

ــد. ایشــان وقتــی  ــد و از ایشــان نســخه می گرفتن می رفتن
صحبــت می کــرد یــک عــارف بــود. ایشــان از شــاگردان 
مســجد جلیلــی حاج آقــا بــود و بــا حاج آقــا آمــده بــود. 
نیــاز مالــی هــم نداشــت کــه بیایــد اینجــا و ســوزن بزند؛ 
یعنــی پزشــک هــم نبــود. مســئول داروخانــه و تزریقــات 
ــگاه  ــه دانش ــم ب ــری ه ــال های پی ــا س ــود. ت ــگاه ب دانش
می آمــد. تــا آنجایــی کــه می توانســت می آمــد. از 
ــت  ــل بی ــر اه ــدی، از نظ ــر توحی ــی، از نظ ــر اخالق نظ
ــز  ــه چی ــری، در هم ــی انقالبی گ ــالم(، حت )علیهم الس
ــا یــک مســئول  ــود. شــما وقتــی آنجــا می رفتیــد ب واال ب
ــا یــک انســان  ــد، بلکــه ب تزریقــات ســاده مواجــه نبودی
بــزرگ مواجــه می شــدید. بعــد می بینیــد آدمهایــی 
کــه در دانشــگاه و در مســئولیت هــای مختلــف، -حــاال 
ممکــن اســت از نظــر ســازمانی این مســئولیت ها بــاال و 
 آفریــده 

ً
پاییــن بــود- گویــی بــرای حــل تعارضــات اصــال

شــده بودنــد، چــون بــزرگ بودنــد. بــرای حــل تعــارض 
ــا ریــش  می گوینــد ریــش ســفید بیاوریــم دیگــر؟ صدت
ســفید در دانشــگاه بــود؛ حتــی اگــر هنــوز ریش هاشــان 
ســفید نبــود ولــی کار ریــش ســفیدی انجــام می دادنــد. 
 ایشــان 

ً
یــک کســی بــود بنــام دکتــر گالب بخــش. مثــال

اول مســئول گزینــش دانشــگاه بود. پزشــک بــود از کمیته 
ــی  ــس آدم های ــک جن ــا ی ــا. این ه ــه اینج ــد ب ــده بودن آم
ــا  ــگاه ب ــه دانش ــود ک ــا ب ــاه این ه  در پن

ً
ــال ــه اص ــد ک بودن

ــا  ــه این ه ــرد. البت ــکل بگی ــد ش ــخصات می توان آن مش
ــا  ــا رتبــه شــغلی ی ممکــن اســت از نظــر تحصیــالت ی
چیزهایــی کــه مــن و شــما می ســنجیم آدم هــای خیلــی 
باالیــی در نظر نیاینــد، اما از نظر عملکــرد در مجموعه ای 
کــه انســان محوریــت دارد، اســالم محوریــت دارد، خــدا 
این هــا  دارد؛  پیامبر)صلی الله علیه وآلــه( محوریــت  و 
آدم هــای بــه درد بخــوری بودنــد و کار را پیــش می بردنــد. 
ــود. حــاال شــما  ــه علم الهــدی ب یکــی  از آن هــا؛ آیت الل
آقــای علم الهــدی را بــه عنــوان یــک شــخص سیاســی که 
 آقــای علم الهــدی ایــن 

ً
حــاال قبــول داری یــا نــه. اصــال

نیســت. شــخصیت آیت اللــه علم الهــدی توســط رســانه 
و سیاســت سانســور شــده اســت. آقــای علم الهــدی یک 
عنصــر تربیتــی و اخالقــی مهــم در دانشــگاه بــود. بــه قول 
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خــودش در حقیقــت واســطه بیــن بدنــه دانشــگاه بــا آقای 
مهــدوی بــود. چــون اخالقــش خــوب بــود و ســعه صدر 
باالیــی داشــت. حــاال تصویــر تنــدی کــه از ایشــان دارد 
 
ً
در سیاســت منتشــر می شــود؛ می خواهــم بگویــم اصــال
ایــن تصویرســازی ربطــی بــه شــخصیت ایشــان نــدارد. 
همیــن آقــای شــفایی کــه تــا ایــن اواخــر مســئول خریــد 
ــی  ــا آدمهای ــود. این ه ــگاه ب ــپزخانه دانش ــئول آش و مس
امانــت دار بودنــد. یعنــی می دانســتند در مجموعــه چــه 
رفتارهایــی را بایــد ترویــج کننــد و بــا چــه رفتارهایــی باید 
 یــک آدمــی می خواهــی 

ً
برخــورد کننــد. اآلن شــما مثــال

بیــاوری، می گویــی دزد نباشــد. امــا اینهــا خیلــی باالتــر 
بودنــد. این هــا می دانســتند در رســتوران دانشــگاه از نظــر 
اخالقــی بــا دانشــجو و یــا بــا اســتاد بایــد چطــور عمــل 
؟ برخــورد بــا اعتــراض 

ً
کننــد. احتــرام یعنــی چــی اصــال

؟ دو نفــر دعوایشــان می شــد، چــه کار 
ً
یعنــی چــی مثــال

ــری  ــای مباش ــا؛ حاج آق ــر از آنه ــی دیگ ــرد؟ یک ــد ک بای
حفظــه اللــه. خــدا آیت اللــه ســید حســین مصطفــوی را 
رحمــت کنــد. آقــای محققــی کــه مســئول زبان دانشــگاه 
ــی  ــان عرب ــئول زب ــه مس ــی ک ــر صدق ــای دکت ــد، اق بودن
ــد  ــا را می بینی ــک این ه ــک ت ــما ت ــد. ش ــگاه بودن دانش
گلچیــن شــده اند. آن زمــان کســی نمی آمــد اینجــا کــه 
کار کنــد. نــه دانشــگاه از نظــر اقتصــادی منفعــت داشــت 
ــد.  ــته باش ــمی داش ــم و رس ــه اس ــود ک ــاده ب ــه راه افت و ن
همــه براســاس ارتبــاط شــخصی بــا آقــای مهــدوی یــا به 
 بــا آقــای علم الهــدی، بــا حاج آقــای 

ً
یــک واســطه مثــال

ــه ی  ــک حلق ــی در ی ــد. یعن ــی آمدن ــوری م ــا این ط م
ــد،  ــنا بودن ــم آش ــا ه ــه ب ــدند؛ هم ــع می ش ــک جم نزدی
گاهــی فامیــل هــم بودنــد. حــاال یــک اشــکالی کــه بــه 
ــگاه را  ــرا دانش ــد چ ــد می گوبن ــدوی می گیرن ــای مه آق
ــی اداره  ــگاه را فامیل  دانش

ً
ــال ــد؟ اص ــی اداره کرده ان فامیل

نکــرده انــد کــه! کســی نیامــد کار کند. مــن بــه انتصابات 
اواخــر دانشــگاه کاری نــدارم، کــه کســی فامیــل و این هــا 
ــد  ــن را می بینی ــل دانشــگاه ای در می آمــد، ولــی اگــر اوای
ایــن یــک نــوع جهــاد بــوده اســت. حــاال آقــای مهــدوی 
ایــن را یــک بــار گفتــه بودنــد؛ برخــی ایــن را دســت گرفته 
و تمســخر کــرده بودنــد. جهــاد بــوده اســت یعنــی کســی 

ــکان  ــذا نزدی ــوده و ل ــی نب ــه، کس ــار را نمی گرفت ــر ب زی
ــه دوش  ــرده و ب ــد ک ــار را بلن ــد و ب ــده ان ــتان آم و دوس
گرفتــه انــد. بــا ایــن حــال، مــالک در همیــن جا نیــز آن 
اصــول اساســی انســانی و اســالمی اســت مــه صــرف 
آشــنایی و فامیلــی. زیــر بــار گرفتــن یعنــی چــی؟ آقای 
ــگاه  ــور اول دانش ــد کنک ــف می کردن ــدی تعری علم اله
در دانشــگاه علــم و صنعــت بــود. حــاال یــا امیرکبیــر یــا 
علــم صنعــت. در ذهــن مــن علــم و صنعــت هســت. 
ــازه  ــا. ت ــم آنج ــح آمدی ــود. صب ــا ب ــور آنج ــل کنک مح
ــد، هنــوز محافظ ینشــان آنهــا را  ــه آمدن این هــا از کمیت
کامــل رهــا نکردنــد و چنــد نفــر همراه شــان ماندنــد. 
آقــای علم الهــدی و باقری کنــی آمدنــد آنجــا و دیدنــد، 
هنــوز صندلی هــا را نچیده انــد. آقــای علم الهــدی 
می گوینــد: داشــتم بــا یــک نفــر می گفتــم چــرا چیــده 
ــدم آقــای باقــری  ــوع حرفهــا، کــه دی نشــده و از ایــن ن
عبایــش را روی یــک صندلــی انداخــت و شــروع کــرد 
ــا  ــه حاج آق ــن کار را ک ــت ای ــدن. گف ــی چی ــه صندل ب
کــرد مــا و آن دو تــا محافــظ و چنــد نفــر دیگــر حاضــر 
ــام  ــم و تم ــا را چیدی ــم و صندلی ه ــک کردی ــم کم ه
ــد  ــت، مجته ــه هس ــک فقی ــو ی ــما بگ ــاال ش ــد. ح ش
ــد، او  ــوده کار بکن ــی نب ــئولیت دارد؛ کس ــت، مس اس
کار را انجــام داده اســت. می خواهــم بگویــم شــما 
ــور  ــا چه ط ــه تعارض ه ــیدی ک ــوال را پرس ــن س ــه ای ک
ــه جنــس آدم هایــی کــه  ــر می گــردد ب حــل می شــد، ب
در دانشــگاه بودنــد. وجــود ایــن جنــس آدم هــا بــود کــه 
ــزرگ  ــای ب ــه 60 آدم ه ــگاه در ده ــدن دانش ــث ش باع
تربیــت کنــد. حــال، هچقــدر از این ســبک و ایــن نگاه 
و ایــن جنــس نیــروی انســانی فاصلــه بگیریــم، طبیعتــا 
ــدر  ــر چه ق ــد. ه ــم ش ــم دور خواهی ــول آن ه از محص
ایــن آدم هــا کمتــر شــدند، فضــای دانشــگاه رســمی تر 

و اداری تــر و مطابــق بــا قوانیــن بیــرون شــد.
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مصاحبهبادکترگودرزی
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه امام صادق )ع(

ویژگــی هــای بعــد مدیریتــی شــخصیت ایشــان را  
ــد؟ ــف می کنی ــه توصی چگون

ــس  ــوان رئی ــا را به عن ــن حاج آق ــه م ــاری ک ــن ب اولی
 ایشــان در ذهــن 

ً
ــال ــود. قب ــدم ســال 69 ب دانشــگاه دی

مــا یــک چهــره سیاســی بــود. ایشــان یــک ســخنرانی 
کردنــد و رفتنــد. مثــل االن کــه رئیــس دانشــگاه می آیــد 
بــرای ورودی هــای جدیــد صحبــت می کنــد. حقیقــت 
اینکــه خیلــی نتوانســتیم بــا صحبتــی کــه حاج آقــا در 
جلســه اول بــرای مــا کردنــد ارتبــاط بگیریم. دلیــل دارم 
ــن گذشــت.  ــاد. ای ــم چــه اتفاقــی افت ــرای کــه بگوی ب
ــا در کالس  ــا حاج آق ــا ب ــورد م ــن برخ ــه دومی ــا اینک ت
اخــالق ایشــان بــود. حاج آقــا تــا زمان زنــده بودنشــان، 
بــرای همــه دانشــجویان کالس اخــالق داشــتند. البتــه 

بعــد شــد فقــط بــرای یکــی دو ســال ورودی اخیــر. 

دیــدم حاج آقــا نــوع مدیریتشــان بــا بقیــه رئیــس 
ــان  ــه آن زم ــه اینک ــرق دارد. ن ــور ف ــگاه های کش دانش
ــه  ــه تجرب ــه. اآلن ک ــودم، ن ــده ب ــگاه، دی ــس دانش رئی
 بیــن 

ً
دارم مقایســه می کنــم. چــه تفاوتــی داشــتند؟ اوال

ــر را  ــگاه های دیگ ــس دانش ــما رئی ــد. ش ــا بودن بچه ه
 
ً
ــا ــا تقریب ــر بیــن بچه هــا هســتند. حاج آق ــد، کمت ببینی

ــرکالس ها  ــد س ــد، می آمدن ــالم بودن ــه س ــی ک ــا زمان ت
 ناظــم باشــند. دوســت 

ً
ــه اینکــه مثــال می چرخیدنــد؛ ن

ــر  ــه تعبی ــد و ب ــا را ببینن ــد و بچه ه ــاده بیاین ــتند پی داش
مــن در دســترس باشــند. مســجد و جاهــای دیگــر نیــز 

می آمدنــد. همین طــور 

حاج آقــا؛  مدیریتــی  ویژگــی  اولیــن  همین جــا 
ــن  ــدم ای ــا فهمی ــود. بعده ــا ب ــترس بودن حاج آق دردس
خیلــی مهــم اســت کــه مدیــر، بــرای افــراد در دســترس 
 در همیــن 

ً
باشــد. چــه کارمندانــش چــه بچه هــا.  مثــال

 همیــن موضــوع را 
ً
ــوری مدیریــت ژاپنــی هــم بعضــا تئ

مــدل  آن  حاج آقــا  بگویــم  می بینیــد. )نمی خواهــم 
ژاپنــی بودنــد فقــط دارم ربــط می دهــم( خــدا رحمــت 
ــد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را کــه ایشــان هــم  کن
همیــن ویژگــی در میــدان و در دســترس بــودن را داشــتند. 
بعضــی از مدیــران در میــدان هســتند ولــی در دســترس 
نیســتند. یعنــی تشــریفاتی می آینــد در میــدان و میرونــد. 
ــد  ــد می توان ــس بخواه ــن؛ هرک ــگاه ک ــم را ن ــاج قاس ح
بــا او عکــس ســلفی بینــدازد. از ماشــین پیــاده می شــود 
ــه  ــد ک ــدا  می زن ــا آرام ص ــک ج ــرد. ی ــس می گی و عک
ــد.  ــه داد می زن ــم الزم باش ــا ه ــک ج ــود، ی ــت نب حواس
ــا  ــم و ب ــجو بودی ــا دانش ــود. م ــور ب ــم اینط ــا ه حاج آق
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حاج آقــا کار داشــتیم. ایشــان بعــد از نمــاز می نشــیند کــه 
شــما بــروی ببینــی اش. لــذا اگــر خاطرتــان باشــد، مــن 
وقتــی معــاون آموزشــی دانشــگاه شــدم، گفتم دوشــنبه ها 
ســاعت فــالن در مســجد نشســته ام؛ هــر نکتــه ای 
ــی  ــای مدیریت ــن از آن نکته ه ــد. ای ــد بگویی ــد بیایی داری
اســت. االن هــم ســعی می کنــم در دســترس باشــم، در 

ــا.  ــی اول حاج آق ــن ویژگ ــتاگرام و... . ای اینس

ــا  ــما ب ــر ش ــاید از نظ ــم، ش ــه می گوی ــی ک ــی دوم ویژگ
حرفــی کــه اول صحبتــم زدم تناقــض داشــته باشــد، و آن 
ــی  ــرد. یعن ــذب می ک  آدم را ج

ً
ــدیدا ــا ش ــه حاج آق اینک

شــما اگــر بــه حاج آقــا کمــی نزدیــک می شــدی جــذب 
ــذب  ــد ج ــف بودن ــه مخال ــم ک ــی ه ــدی. مردم می ش
حاج آقــا بودنــد. چــرا اینطــوری بــود؟ چــون ســعه صــدر 
داشــت. حاج آقــا خیلــی ســعه صــدر داشــت و خیلــی با 
اخــالق بــود. ایــن افــراد را بــه خــودش جــذب می کــرد. 

حــاال ممکــن اســت بگویــی چــرا اول گفتــم کــه حاج آقا 
در اولیــن دیــدار مــرا جــذب نکــرد؟ پاســخ ایــن اســت 
ــود. در  ــده ب ــم ش ــاختارهایی حاک ــگاه، س ــه در دانش ک
ــر  ــا مدی ــک ج ــود ی ــه می ش ــی گفت ــای مدیریت بحث ه
بایــد بــر ســاختارها حاکــم بشــود و یــک جــا ســاختار بر 
مدیــر. در آن مقطعــی کــه ما در دانشــگاه بودیــم، مقطعی 
ــا هنــوز یــک مقــدار مشــغله داشــتند و  بــود کــه حاج آق
بــه تعبیــر مــن کارهــای فــردی و... درگیرشــان کــرده بــود. 
در دانشــگاه یــک مقــدار ســاختارها حاکــم بــود. بعــد که 
ــورش  ــا حض ــم حاج آق ــه دیدی ــم الحمدلل ــر آمدی جلوت
پررنــگ شــد، خودشــان بــر ســاختارها غلبــه کردنــد. این 
ــود. ســاختارها را آنجایــی کــه  ــا ب ویژگــی دیگــر حاج آق
الزم بــود حفــظ می کردنــد، آنجایــی هــم کــه الزم نبــود 
بهــم می زدنــد. خالصــه ایشــان یک تعریفــی از ســاختار 

داشــتند.

ــع  ــدم، در آن مواق ــا می ش ــا تنه ــا حاج آق ــن ب ــی م گاه
 بــه حاج آقــا می گفتــم کــه شــما درس مدیریــت 

ً
مکــرارا

کادمیــک نخوانده ایــد ولــی خــوب مدیریــت می کنیــد.  آ
حاج آقــا تشــکر هــم می کردنــد. البتــه نقــد هــم 
می کــردم. می گفتــم یــک نقــد بــه شــما ایــن اســت کــه 

ســاختاری کار نمی کنیــد، ســاختار را بهــم می زنیــد. ما 
در مدیریــت باالخــره بــه ســاختار اهمیــت می دهیــم. 
حاج آقــا یــک تعریفــی از ســاختار بــرای خــودش 

داشت.

ــث  ــول آن بح ــت ح ــه در مدیری ــری ک ــوع دیگ موض
مدیــر  بــودن  رابطه مــدار  یــا  کارم دار  می کنیــم، 
اســت. همین جــا یــک خاطــره بگویــم. در مــورد 
یــک دانشــجو، مشــکلی پیــش آمــد. در آن زمــان، مــن 
ــا و  ــت حاج آق ــم خدم ــودم. رفت ــوزش ب ــرکل آم مدی
ــت  ــر می خواس ــا اگ ــح دادم. حاج آق ــوع را توضی موض
قانونــی برخــورد کنــد، دانشــجو بایــد اخــراج می شــد. 
ایشــان بــه مــن گفتنــد کــه آیــا دانشــجویی کــه ایــن کار 
ــرو  ــد ب ــم. گفتن ــم نمی دان ــده؟ گفت ــه ش ــرده، متنب را ک
ــم  ــا مــن صحبــت کــن. رفت ــا ب بررســی کــن بعــد بی
ــش  ــردم و پی ــت ک ــجو صحب ــا دانش ــه ب ــد جلس چن
ــا برگشــتم. گفتــم از نظــر مــن دانشــجو متنبــه  حاج آق
ــا  ــت. حاج آق ــیمان اس ــرده پش ــه ک ــده و از کاری ک ش
گفتنــد حــاال کــه اینطــور اســت بــرو کارش را راه 
ــد.  ــاد کردن ــتان انتق ــی از دوس ــب، بعض ــداز. خ بیان
ــناد  ــت! در اس ــراج اس ــش اخ ــن حداقل ــا ای ــد آق گفتن
ــود.  ــی نب ــوع اخالق ــود، موض ــرده ب ــت ب ــوزش دس آم
ــورد  ــن م ــد در ای ــد و گفتن ــدا زدن ــن را ص ــا م حاج آق
خــاص، نظــر حاج آقــای باقــری را هــم بپــرس. هرچــه 
ایشــان گفــت، همــان اســت. ایــن بــاز یکــی از ویژگــی 
ــا  ــادی ب ــی زی ــاد خیل ــه اعتم ــود ک ــا ب ــای حاج آق ه
ــال  ــری اص ــای باق ــت. حاج آق ــری داش ــای باق حاج آق
اجــازه طــرح موضــوع بــه مــن نــداد. اصــال نگذاشــتند 
ــد. یکــی  ــا ســؤال کردن مــن جزئیــات را بگویــم. دو ت
ــن احــراز رســیدی کــه مشــکلی  ــه ای ــو ب ــا ت اینکــه آی
هســت؟ آیــا تــو بــه ایــن احــراز رســیدی طــرف متنبــه 
ــا آخــر  ــرو. گفتــم حاج آق ــه. گفــت ب شــده؟ گفتــم بل
ــن،  ــد ببی ــد. گفتن ــری می گوین ــز دیگ ــا چی بعضی ه
ــه آدم  ــم ک ــیس کردی ــادق را تأس ــام ص ــگاه ام ــا دانش م
در بیاوریــم، نــه ماشــین! ایــن جملــه حاج آقــا همیشــه 
در ذهــن مــن هســت. گفــت بــرو اگــر طــرف درســت 
ــدوی  ــای مه ــش آق ــدم پی ــن. آم ــت ک ــده، آدم تربی ش
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گفتــم ایشــان اینطــوری گفتنــد. گفــت اخــوی درســت 
گفتنــد؛ بــرو در دانشــگاه آدم تربیــت کــن. ایــن خیلــی 
مهــم اســت کــه نــگاه مدیــر بــه آدم هــا چگونــه باشــه. 
حــاال دیگــر کشــف اینکــه در کــدام ســبک مدیریتــی 

ــت.  ــان اس ــد، کار خودت می گنج

ویژگــی دیگــر حاج آقــا نظــم ایشــان بــود؛ کارهایشــان 
را خــوب مدیریــت می کردنــد. البتــه امــروزه می گوینــد 
اســت؛  ســازمانی  حرفــم  مــن  مدیریتــی.  خــود 
ــود. حــاال شــاید  ــا خــود مدیریتــی اش قــوی ب حاج آق
ایــن موضــوع بــه آن برمی گشــت کــه روحشــان را 
 همیــن اســت. شــاید 

ً
بــزرگ ســاخته بودنــد کــه حتمــا

بــه اخالقشــان هــم بــر می گشــت کــه ایــن یــک هــم 
 هســت، شــاید بــه تقوایــش هــم بــر می گشــته. 

ً
حتمــا

ــی را  ــود مدیریت ــا خ ــر ســاختار هــم حاج آق ــا از نظ ام
نهادینــه کردنــد. حرف هــا را خــوب مــی شــنوید. 
ــود  ــترس ب ــخص در دس ــود ش ــا خ ــت ت نمی گذاش
غیبــت بشــود. مثــال کســی می گفــت آقــای گــودرزی 
ــد،  ــم بیای ــزن خودش ــگ ب ــت زن ــه. می گف ــن را گفت ای
ــودش  ــوی خ ــاال جل ــد ح ــم می گفتن ــی می رفت وقت

بگــو. 

آخریــن خاطــره و دیــدار مــن بــا حاج آقــا داشــتم 
ــک  ــگاه. ی ــورای دانش ــه ای در ش ــه جلس ــردد ب برمی گ
ــث  ــل بح ــا مفص ــا حاج آق ــتیم و ب ــث کاری داش بح
ــودم.  ــکده ب ــام دانش ــم مق ــان قائ ــن آن زم ــردم. م ک
حاج آقــا یکســره نظــر خودشــان را می گفتنــد مــن هــم 
یــک ســره انقلــت آوردم و ایشــان جــواب دادنــد. نهایت 
ماجــرا حاج آقــا گفتند:»پــس رأی گیــری کنیــد. دو تــا 
رأی شــد. یکــی رأی تــو یکــی رأی پــدری.« مــن گفتــم 
حاج آقــا مــن هیــچ وقــت اجــازه نمی دهــم ایــن کار را 
انجــام دهیــد. گفتنــد چــرا مگــر؟ گفتــم مــن وظیفــه ام 
مشــورت دادن اســت. در مقــام مشــورت، جــدی 
ــری  ــای تصمیم گی ــه ج ــا ک ــم. آنج ــورت می ده مش
اســت، تصمیــم مــال شماســت. اصــال نبایــد بگوییــد 
ــما  ــر ش ــد. اگ ــی بگوی ــی فالن ــم یک ــن بگ ــی م یک
ــان هســتید، نظــر مــن هــم نظــر  همچنــان روی نظرت

شماســت. حاج آقــا آن وقــت شــوخی می کردنــد کــه پس 
هنــوز رگه هایــی از عقالنیــت مانــده! گفتــم بلــه حاج آقــا 
 وظیفــه مــا بــه عنــوان مســئوالن و مدیران شــما این 

ً
اصــال

اســت کــه در کارشناســی کــم نگذاریــم، امــا وقتی شــما 
بــه یــک تصمیمــی می رســید، دیگــر کار تمــام اســت. 

ایــن را هــم بــاز بگویــم کــه ایــن رفتــار از بزرگــی حاج آقــا 
بــود. اگــر کــس دیگــری بــود، همــان اول می گفــت بــس 
ــت  ــم، می گف ــا می گفتی ــه دوت ــن ک ــر! همی ــت دیگ اس
ــا  ــازه داد ت ــا اج ــی حاج آق ــی! ول ــرف می زن ــدر ح چق
آخــر ادامــه دهیــم. بعــد کــه جلســه تمــام شــد، مــن را 
صــدا زدنــد. گفتند صبــح در هیئت رئیســه می خواســتند 
چیــزی مربــوط بــه تــو را تصویــب کننــد. مــن جلوشــان 
ــودش  ــور خ ــد و در حض ــودش باش ــم خ ــم. گفت را گرفت
ــم  ــد. می خواهــم بگوی ــا نظــرش را بگوی ــد ت طــرح کنی
ــور  ــق حض ــه ذی ح ــت ک ــت داش ــا دق ــدر حاج آق اینق
داشــته باشــد. حداقــل اینکــه در جریــان باشــد. خیلــی 
از جاهــا مــا مدیرانــی می بینیــم کــه تصمیــم می گیرنــد 
ــه او  ــال ب ــا اص ــد، ی ــق را بدانن ــر ذی ح ــه نظ ــدون اینک ب

بگوینــد. 

ــان  ــورد ایش ــرم را در م ــم نظ ــه بخواه ــک کلم ــر در ی اگ
بگویــم، بــه نظــرم حاج آقــا بــاور کــرده بــود کــه مدیریــت 
ــان   انس

ً
ــا ــا را واقع ــردن.  آدم ه ــان ها کار ک ــا انس ــی ب یعن

فــرض می  کــرد. حــاال ایــن آدم چــه دانشــجو بــود، چــه 
کارمنــد بــود و چــه اســتاد دانشــگاه. حاج آقــا در نظــرش 
بــود کــه دارد بــا ادم هــا کار می کنــد و نــه بــا ماشــین ها. 
حــاال شــاید بگویــی ایــن دیــدگاه در کارخانــه هــم خوب 
ــه  ــا در کارخان ــا حاج آق ــم. ب ــم نمی دان ــت؟ می گوی اس
کار نکردیــم! مــن ســبک مدیریت حاج آقــا در دانشــگاه را 
می گویــم. بــه نظــرم نقطــه قــوت حاج آقــا همیــن حســن 
ــش  ــا جذب ــد، ادم ه ــان می دی ــا را انس ــون ادم ه ــود. چ ب
ــک  ــد کم ــم می آمدن ــران ه ــع بح ــدند و در مواق می ش
حاج آقــا و ایثــار می کردنــد. بــه ادم هــا شــخصیت 
مــی داد. شــما بــه طــرف شــخصیت می دهــی، او هــم به 

ــد.  ــخصیت می ده ــو ش ت

ــراد  ــر در اف ــن کمت ــه م ــا ک ــر حاج آق ــی دیگ ــک ویژگ ی
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دیگــر دیــده ام، موضــوع معــاد بــاوری بــود. ایــن مســئله 
 احســاس 

ً
بــرای ایشــان خیلــی جــدی بــود. یعنــی واقعــا

ــان  ــما باورت ــاید ش ــت. ش ــک اس ــاد نزدی ــرد مع می ک
حاج آقــا  خدمــت  تنهــا  وقت هــا  بعضــی  نشــود؛ 
می رســیدم، ایشــان بــه مــن می گفتنــد مــرا موعظــه کــن. 
می گفتــم حاج آقــا مــن موعظــه کنــم؟! گفــت بلــه، همــه 
مــا نیــاز داریــم چیــزی بگوییــم. بعضــی از دوســتان هــم 
ــا  ــت حاج آق ــال خدم ــه مث ــد ک ــل می کنن ــن نق ــرای م ب
ــث  ــن حدی ــرای م ــه ب ــد ک ــان می گفتن ــد، ایش می رفتن
بخــوان. بعــد بــه حاج آقــا می گفتنــد کــه شــما خودتــان 
ــو  ــه، ت ــد کــه ن ــرگان هســتید! پاســخ می دادن رئیــس خب
 تأثیــر زیــادی روی 

ً
بــرای مــن دو جملــه داری. ایــن اصــال

مــا داشــت. بــا خــود می گفتیــم وقتــی حاج آقــا اینطــور 
ــه اینکــه  ــد، مــن کــه دیگــر جــای خــود دارم. ن می گوی
فقــط از مــن درخواســت موعظــه کنــد، بــه هرکــس مــی 
ــه موعظــه داریــم  ــاز ب گفــت موعظــه کــن. همــه مــا نی
ــور در بحــث مدیریــت  ــای نقی پ ــم. آق کــه اشــتباه نکنی
اســالمی اش می گویــد بحــث معادبــاوری، یکــی از 
 راســت می گوید. 

ً
ممیــزات مدیــر مســلمان اســت. واقعــا

مــن هــم در چهــره حاج آقــا ایــن اعتقــاد را دیــدم. خیلــی 
ــت.  ــر می گذاش تأثی

یــک ویژگــی دیگــر کــه حاج آقــا در بحــث مدیریتیشــان 
داشــتند، ایــن بــود کــه از همــه می شــنید و بعــد تصمیــم 
ــگاه  ــم؛ االن در دانش ــز بگوی ــه در پرانت ــت. البت می گرف
مــا می بینیــد به طــور ســنتی فراینــد تصمیم گیــری 
ــود  ــه خ ــردد ب ــر می گ ــن ب ــت. ای ــد اس ــدار کن ــک مق ی
ــرد،  ــت می ک ــه صحب ــا هم ــد ب ــا بای ــا. حاج آق حاج آق
ــد  ــتاد و... بع ــا اس ــر ت ــجو بگی ــرد، از دانش ــوش می ک گ
تــازه حالجــی می کــرد تــا بــه یــک تصمیــم می رســید. 
از یــک نظــری حســن اســت، چــون می شــنوی از یــک 
ــذا  ــد. ل ــی می کن ــان را طوالن ــون زم ــت چ ــد اس ــر ب نظ
ــالن روش  ــا ف ــه ب ــنهاد دادم ک ــا پیش ــه حاج آق ــار ب چندب
ــا انجــام   حاج آق

ً
ــم. بعضــا ــری کنی ــم تصمیم گی می توانی

ــی  ــم خیل ــن ه ــر. م ــد دیگ ــم نمی ش ــا ه ــی داد بعض م
اصــرار نمی کــردم. می دانســتم ایــن احتیاطــی اســت کــه 
حاج آقــا دارد. بخشــی از ایــن احتیــاط هــم بــر می گشــت 

بــه بحثــی کــه قبــال کــردم؛ معــاد بــاوری. بایــد بــه یک 
ــید. ــی می رس قطعیت

بحــث بعــدی کــه مــن همیشــه در خاطــرم هســت و 
بــرای مــن بــارز بــود، وقت گذاشتنشــان بــود. هــم برای 
ــت  ــار خدم ــک ب ــن ی ــر. م ــور دیگ ــم ام درس دادن ه
ایشــان بــودم و یــک بحــث مهمــی داشــتیم. حاج آقــا 
گفتنــد مــن ده دقیقــه دیگــر کالس دارم. گفتــم حاج آقــا 
ایــن بحــث مهــم می مانــد. گفــت یــک وقــت دیگــر 
ــتیم  ــت می خواس ــا وق  از حاج آق

ً
ــوال ــا. معم ــر بی بگی

ــده  ــر ش ــی اگ ــاال حت ــد، ح ــت می دادن ــان وق و ایش
تلفنــی. گفــت مــن االن کالس دارم، بایــد مطالعــه کنم 
ــروی  ــی ب ــما می خواه ــه ش ــردم ک ــوخی ک ــروم. ش و ب
کالس اخــالق! شــما خــودت اســتاد اخالقــی دیگــر. 
ــم  ــه کن ــد مطالع ــد، بای ــی نمی کن ــد فرق ــخ دادن پاس
چــون ممکــن اســت کســی ســؤال کنــد. حــاال مــا کــه 
ــدون مطالعــه می رویــم  ــا هســتیم ب یک هــزارم حاج آق
ــده ده  ــر ش ــی اگ ــود حت ــد ب ــان مقی ــر کالس. ایش س
 دقیقــه مطالعــه کنــد و بعــد ســر کالس حاضــر شــود. 
 نیــم ســاعت مطالعــه 

ً
اگــر کالس فقــه داشــت حتمــا

مــی کــرد. در کارهــای دیگــر و کارهــای اداری هــم این 
ویژگــی را داشــت کــه وقــت می گذاشــت. شــاید ایــن 
ــر وقــت  اواخــر کــه کمــی کســالت داشــت و دیربه دی
مــی داد، بــه تعبیــر مــن خــودش ناراحــت بود کــه وقت 
ــتر از  ــا، بیش ــن حرف ه ــه ای ــا هم ــذارد. ب ــر می گ کمت
ــا  ــا جوان هــا وقــت می گذاشــت. یعنــی ب خیلــی از م
اینکــه حاج آقــا مســن و پیــر بودنــد، قلــب ایشــان پیــر 

نشــده بــود.

ــار تعریــف کردنــد کــه پزشــکی  خــود ایشــان یــک ب
کــه مــن را عمــل کــرده، گفتــه مثــال پنــج ســال دیگــر 
زنــده ای. حاج آقــا می فرمــود مــن ایــن عــدد را رد 
کــردم. مــا بــه ایشــان گفتیــم حاج آقا آن پزشــک اشــتباه 
کــرده، ان شــاءالله ســالیان ســال زنده ایــد. بــا ایــن وضع 

ــت. ــت می گذاش ــا بیشــتر وق ــا جوان ه از م

ــن  ــی ای ــداق واقع ــا مص ــه حاج آق ــر اینک ــب دیگ مطل
ــودش  ــه خ ــی ک ــد "کس ــه می گوی ــد ک ــث بودن حدی
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را بــرای خــدا وقــف کنــد خــدا چشــمش می شــود، 
ــی  ــه م ــش را در دل هم ــود و محبت ــش می ش گوش
 بــدون اغــراق می گویــم. 

ً
انــدازد.". ایــن نکتــه را واقعــا

ــه  ــد ب ــه می فرمای ــوا ک ــورد تق ــرآن در م ــه ق ــا آن آی ی
 تجســم ایــن 

ً
متقــی فرقــان می دهیــم. حاج آقــا دقیقــا

آیــات و روایــات بــود. آدم قشــنگ احســاس می کــرد 
ــان داده.  ــه او فرق ــش ب ــطه تقوای ــد به واس ــه خداون ک
لــذا در آن بحران هــای عجیــب سیاســی کشــور، 

ــود.  ــو ب ــوب جل ــا خ حاج آق

از آن طــرف هــم خــدا رزق و برکــت بــه لحظــه 
ــی  ــک ویژگ ــاز ی ــن ب ــود. ای ــرش داده ب ــه عم لحظ
 در 

ً
ــال ــت. مث ــاد اس ــور، زی ــن ام ــث از ای ــر. بح دیگ

بحث هــای مالــی حاج آقــا زیــاد دقــت داشــت. 
ــال  ــوان س ــه عن ــد ب ــالم کردن ــا اع ــه آق ــالی ک آن س
اشــتباه  اگــر  مصــرف،  الگــوی  و  صرفه جویــی 
نکنــم مــن عیــدش خدمــت حاج آقــا رســیدم و یــک 
شــوخی کــردم. -مــن خیلــی بــا حاج آقــا شــوخی می 
ــت.  ــت داش ــی دوس ــا خیل ــم حاج آق  ه

ً
ــا ــردم. ذات ک

هــم مــن حواســم بــود هــم دوســتان کــه حاج آقــا یک 
حــد و مرزهایــی را در شــوخی رعایــت می کنــد. لــذا 
ــان  ــم و خودش ــوخی می کردی ــی ش ــا خیل ــا حاج آق ب
هــم شــوخی می کردنــد. - گفتــم حاج آقــا، اینکــه آقــا 
ــتر از  ــی بیش ــا! نخواه ــما نمی خورده ــه ش فرمودندب
 همیــن شــد. باز 

ً
ایــن صرفه جویــی کنــی! ولــی واقعــا

ــرف  ــد. ح ــتر ش ــی بیش ــال صرفه جوی ــا دنب حاج آق
ــی  ــه صرفه جوی ــد ک ــا فرمودن ــت آق ــی زدی می گف م

کنیــد! 

همین جــا یــک خاطــره از مــرز قائــل شــدن حاج آقــا 
ــور  ــان ط ــب هم ــم. خ ــردن بگوی ــوخی ک ــرای ش ب
ــا  ــا را حاج آق ــی از بچه ه ــد خیل ــد عق ــه می دانی ک
خواندنــد. یــک مراســم عقــدی بــود، مــن هــم یــک 
کار دیگــری خدمــت حاج آقــا داشــتم و آن جــا 
ــده بشــود و  ــودم عقــد خوان ــودم. منتظــر ب نشســته ب
ــا  ــرف آنج ــواده دو ط ــم. خان ــام ده ــد کارم را انج بع
حضــور داشــتند. آقــا پســری کــه دانشــجوی خودمان 

هــم بــود، شــروع کرد بــا مــادرش و مادرخانمش شــوخی 
کــردن. حــاال مــن هــم خیلــی گــوش نمی کــردم، داشــتم 
ــا  ــه حاج آق ــک دفع ــدم ی ــه دی ــردم ک ــودم را می ک کار خ
خیلــی تنــد شــدند. برگشــتند یــک تشــری زدند کــه مگر 
ــا مــادرش هــم شــوخی می کنــد؟ از ایــن بــه بعــد  آدم ب
نبینــم از ایــن کارهــا بکنــی! بیچــاره دامــاد مانــد! بعــدش 
ــر،  ــت دیگ ــد اس ــا عق ــه حاج آق ــد ک ــان گفتن ــه ایش ب
بنــده خــدا یــک شــوخی ای کــرد. گفــت نــه خــب بایــد 
ــودش  ــادر خ ــا م ــه ب ــوخی ای ک ــر ش ــرد، آدم ه ــاد بگی ی
نمی کنــد. یــک جاهایــی مــرز داشــت. شــوخی خاصــی 
هــم نکــرد، ولــی اینقــدر حاج آقــا بــرای مــادر مــرز قائــل 
ــا احتــرام می گذاشــتند و مــا   خیلــی حاج آق

ً
ــود. اصــال ب

ــان و همســرتان  ــه مادرت ــد کــه ب ــه می کردن را هــم توصی
احتــرام بگذاریــد.

ــخصیت دادن  ــا ش ــا ب ــد حاج آق ــر گفتی ــای دکت آق
ــود  ــور ب ــد. چط ــی کردن ــذب م ــا را ج ــراد انه ــه اف ب
کــه بــا افــراد مختلــف متناســب بــا خودشــان رفتــار 
می کردنــد؟ بــه عبــارت دیگــر چگونــه بــا تیــپ های 

شــخصیتی متفــاوت تعامــل داشــتند؟ 

ــد.  ــام ش ــو انج ــق ژن ــم. تواف ــره می گوی ــک خاط ــاز ی ب
روزی کــه آقــای روحانــی آمــد، من صبــح اش بــا حاج آقا 
بــرای یــک کاری قــرار داشــتم. من معمــوال هفتــه ای یک 
بــار حاج آقــا را می دیــدم. بعضــی اوقــات کمتــر بعضــی 
وقت هــا بیشــتر. صبــح رفتــم خدمــت حاج آقــا و ســالم 
ــاق  ــی ات ــی می رفت ــم وقت ــه ه ــتم. -همیش دادم و نشس
ایشــان، بــا وجــود کســالت بــه احترامــت بلنــد می شــد. 
ــا  ــر ی ــد. کارگ ــی می آی ــه کس ــت چ ــم نداش ــی ه فرق
کارمنــد یــا اســتاد. بعــد کــه می خواســتی بــروی بــاز بــه 
احترامــت بــاز می ایســتاد. - حاج آقــا پاشــدند و دوبــاره 
نشســتند و گفتنــد فالنــی قبــل از اینکه بحثــت را بگویی، 
تحلیلــت از ایــن ماجــرای ژنــو را بگــو. منــم گفتــم شــما 
از مــن تحلیــل می خواهــی؟ شــما رئیس خبرگانــی مــن 
ــازه بایــد از شــما تحلیــل بگیــرم. گفــت مــن تحلیــل  ت
ــا  ــم م ــو. گفت ــودت را بگ ــل خ ــو تحلی ــودم را دارم، ت خ
ــودرزی  ــت گ ــتیم. گف ــت هس ــما در سیاس ــاگرد ش ش
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تحلیلــت را بگــو! منــم تحلیلــم را گفتــم. ایــن خــودش 
احتــرام گذاشــتن و شــخصیت دادن بــه فرد هســت دیگر! 
خــب در ایــن مــورد بحثــی کردیــم. وقتــی خواســتم بروم 
حاج آقــا گفتنــد چند دقیقــه دیگــری بنشــین، کارت دارم. 
گفتنــد فالنــی -یــادم نیســت قســم هــم خــورد حاج آقــا 
یــا نــه- از وقتــی مــن رئیــس خبــرگان شــدم هیــچ تفاوتی 
در روحیــه مــن ایجــاد نشــده. عیــن همــان مهــدوی کنی 
ســابق ام. -چــون مــن گفتــه بــودم شــما رئیــس خبرگانــی 
اینطــوری بــاش آن طــوری بــاش.- گفتنــد هیــچ تفاوتــی 
ــرد.  ــس نمی ک ــم ح  ه

ً
ــا ــرده و واقع ــاد نک ــن ایج در م

 در دلمان 
ً
 فیلــم بــازی می کنیــم. مثــال

ً
حــاال ماهــا بعضــا

ــت  ــا معاون ــویم، ت ــوزش ش ــر کل ام ــه مدی ــل از اینک قب
ــن  ــا ای ــم آق ــان می گویی ــا در زب ــم! ام ــوزش را رفته ای آم
مســئولیت هــا کــه مــی رود و می آیــد! آدم می دانــد یــک 
ــاور داشــت  ــا ب ــازی می کننــد ولــی حاج آق عــده فیلــم ب
 در ذهنــش ایــن بــود. 

ً
نــه اینکــه فیلــم بــازی کنــد. واقعــا

 دیده ایــد کــه در آخریــن 
ً
ایــن جملــه معروفشــان را حتمــا

ــه  ــا در هم ــن تقریب ــه م ــد ک ــان گفتن ــاه رمض ــن م جش
ــدام  ــچ ک ــدم هی ــا دی ــده ام ام ــور چرخی ــت های کش پس

ــود!  ــگاه نمی ش دانش

حاج آقــا بیمــار بودنــد و مــا هــم می دانســتیم کــه 
ــد از  ــوص بع ــت، بخص ــخت اس ــان س ــتن برایش نشس
آن بیمــاری بــدی کــه پیــدا کردنــد. -یــک بــار حاج آقــا 
حالشــان خیلــی بد شــد دیگــه تقریبا تــا مرحله از دســت 
دادنشــان ادامــه پیــدا کــرد، بعــد الحمدللــه بهتــر شــدند. 
- یــک بــار در حــرم حضــرت معصومــه حاج آقــا را دیــدم 
ــا ایشــان صحبــت  کــه ایســتاده اند و یــک فــرد عــادی ب
ــم  ــود. گفتی ــتاده ب ــوری ایس ــا همینط ــد. حاج آق می کن
حاج آقــا حداقــل بنشــینید، شــما نبایــد بایســتید. گفتنــد 
بایــد بایســتم. ایــن را هــم همــه شــنیده اید کــه نزدیکــی 
ــان را  ــم جلویش ــی در ق ــک جوان ــا، ی ــت حاج آق رحل
می گیــرد و تنــد صحبــت می کنــد امــا حاج آقــا آرام 
ــه  ــت ک ــا هس ــه  م ــد وظیف ــا گفتن ــه م ــد ب ــد. بع می مانن
گــوش کنیــم دیگــر. ایــن احتــراِم بــه شــخصیت، بــه آدم 
عــادی بــوده، بــه اســتاد دانشــگاه بــوده، بــه دانشــجویش 
هــم بــوده اســت. حتــی ایــن احتــرام دادن بعضــی اوقات 

اینقــدر زیــاد شــده بــود کــه مــا گاهــا از آن طــرف مــی 
افتادیــم. چــون حاج آقــا خیلــی در دســترس بــود فکــر 
می کردیــم ایــن وظیفــه حاج آقــا اســت. یــک روز هــم 
حاج آقــا نمی آمــد می گفتیــم نیامــده امــروز! اصــال آقــا 

نبایــد اینقــدر بیــاد بیــن بچــه هــا، امــا می آمــد.

ــار  ــک ب ــم. ی ــا بگوی ــخصیت دادن حاج آق ــاز از ش ب
خدمــت ایشــان گفتــم حاج آقــا شــرکت ها یــک 
مراســمی دارنــد، ســالی یــک بــار خانواده هــا را جمــع 
ــا غذایــی می دهنــد. یــک  می کننــد و یــک افطــاری ی
ارتباطــی هــم برقــرار می شــود. حاج آقــا گفتنــد خیلــی 
پیشــنهاد خوبــی اســت. شــوخی هــم کردند کــه پولش 
را خــودت بــده! قــرار شــد افطــاری بدهیــم کــه از آنجا، 
افطــاری دانشــگاه راه افتــاد. در همیــن جشــن های مــاه 
ــارک رمضــان، می آمــد بیــن کارگــران می نشســت،  مب
بچه هــا  سربه ســر  می پذیرفــت،  را  خانواده هــا 
می گذاشــت. می توانســت خیلــی رســمی باشــد. مــن 
 مدیــر ســازمان اگــر بیایــد )کــه نمی آیــد( 

ً
دیــده ام مثــال

مــی رود ســر میــز می نشــیند، یــک چیــزی می خــورد 
ــک  ــد تک ت ــا می آم ــا حاج آق ــره. ام ــم می ــریع ه و س
ــر.  ــت دیگ ــم اس ــی مه ــن خیل ــرد. ای ــکر می ک تش
ــرای  ــتند و ب ــول داش ــا را قب ــودِن حاج آق ــدر ب ــه پ هم
همیــن هــم بعــد از رحلــت حاج آقــا، دانشــگاه فقــط 
رئیــس از دســت نــداد بلکــه پــدر از دســت داد. بــه یک 
معنــا هویــت دانشــگاه دچــار ضربــه شــد. البتــه بعــد 
شــاگردهای حاج آقــا کمــک کردنــد. خــدا حفــظ کنــد 
حاج آقــای باقــری کــه بــرای همــه مــا  پــدری کردنــد. 

مــن حســرت بزرگــی دارم کــه تا پایــان عمر افسوســش 
را خواهــم خــورد. وقتــی حاج آقــا رفت بیمارســتان، من 
جــزو اولیــن نفراتــی بــودم کــه رفتــم باالســر حاج آقــا 
حتــی قبــل از آقــای روحانــی. بچه هــای ورودی جدیــد 
آن ســال آمدنــد پیــش مــن و گفتنــد کــه مــا می خواهیم 
ــه در  ــد. هم ــا نمی گذارن ــم ام ــا را ببینی ــم حاج آق بروی
ــد،  ــا را ببینی ــد حاج آق ــر می خواهی ــد اگ ــگاه گفتن دانش
خیلــی  را  بچه هــا  مــن  گــودرزی.  ســراغ  برویــد 
ــد؟  ــد نفری ــم چن ــد. گفت ــا را ببینن ــا حاج آق ــردم ت می ب
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 20 نفر بــه نمایندگــی از بقیه. گفتم باشــد 
ً
گفتنــد مثــال

ــم.  ــگ می کن ــا را هماهن ــای حاج آق ــا محافظ ه ــن ب م
بچه هــا گفتنــد می شــود مــا را یکشــنبه ببریــد؟ گفتــم 
ــرای بعــد باشــد. در  ــرار شــد ب یکشــنبه نمی شــود و ق
ایــن مــدت خــودم چنــد بــار حاج آقــا را دیــدم. گفتــم 
نــه، الحمدللــه حاج آقــا رو بــه بهبودانــد. بــه آنهــا گفتم 
مــا سه شــنبه شــورای گــروه و دانشــکده داریــم، ســاعت 
10 بیاییــد دم دفتــر دانشــکده، از همــان جــا می رویــم 
ــش  ــه صبح ــم ک ــه بودی ــا در جلس ــا. م ــدن حاج آق دی
یکــی از دوســتان زنــگ زد، گفــت حاج آقــا حالشــان بد 
اســت، دعــا کنیــد. گفتــم پــس مــن جلســه را ســریع 
تمــام می کنــم و ســریع تر می آیــم. وســط جلســه 
ــانید  ــان را برس ــه خودت ــگ زد ک ــن زن ــه تلف ــم ک بودی
حاج آقــا دارد تمــام می کنــد. مــن دیگــر جلســه را 
تمــام کــردم و خــودم را رســاندم بــه حاج آقــا و شــروع 
کــردم گریــه کــردن. گفتنــد چنــد دقیقــه پیــش حاج آقــا 
تمــام کرده انــد. همیشــه افســوس می خــورم کــه 
ــتم  ــردم. نتوانس ــر می ب ــک روز زودت ــا را ی کاش بچه ه
خواســته بچه هــای 93 را انجــام بدهــم. از آن روز بــرای 
مــن درس شــد کــه کار امــروز را بــه فــردا نینــدازم. هیچ 

اعتبــار نــدارد کــه فردایــی باشــه. 

بــه نظــر می رســد روش حــاج آقــا در انتصابــات بــه 
ایــن صــورت بوده اســت کــه بــه فــارغ التحصیالن 
جــوان دانشــگاه میــدان بدهنــد. نظــر شــما در ایــن 

ــت؟ مورد چیس

 فعــال بــودم. 
ً
مــن ســال 69 کــه آمــدم دانشــگاه، نســبتا

 مراســم ها و ایــن جــور برنامه هــا را شــرکت 
ً
مثــال

می کــردم. نماینــده کــد هــم بــودم لــذا خیلــی می رفتم 
و می آمــدم. تــا ســال 76 بیشــتر کار دانشــجویی 
می کــردم. ســال 76 کــه تربیــت مــدرس قبــول شــدم، 
رفتــم آنجــا. چــون رتبــه ام خــوب بــود، چنــد دانشــگاه 
درخواســت همــکاری دادنــد کــه مهم ترینش دانشــگاه 
 همــه کارهایــم انجــام شــد. مــن 

ً
عالمــه بــود. تقریبــا

ســه ســال عالمــه تدریــس کــردم. آنجــا یــک قاعــده ای 
داشــت کــه بایــد ســه ســال تدریــس می کــردی بعــد 

هیئــت علمــی رســمی می شــدی. مــن مراحــل را طــی 
کــردم و گفتنــد بــرو پرونــده ات را تحویــل بــده، هیئــت 
علمــی گــروه صنعتــی می شــوی. آقــای رضــوی و آقــای 
مشــوکی کــه آن زمــان در دانشــکده بودنــد، گفتنــد ذکــر 
خیــر شــما بــا حاج آقــا شــده و ایشــان گفته انــد کــه چــرا 
ــر  ــم اگ ــن گفت ــرود؟ م ــد ب ــد؟ می خواه ــا نمی مان اینج
ــم  ــم. حــاال در ذهن ــد بمــان مــن می مان ــا بگوین حاج آق
نیســت کــه حاج آقــا مــن را دیدنــد یــا نــه. بعــد بــه آقــای 
علم الهــدی گفتــم کــه شــرایط ایــن اســت. ایشــان هــم 
گفتنــد بلــه اگــه می خواهــی اینجــا باشــی بمــان. مــا هــم 
نیــاز داریــم و بشــو هیئــت علمــی دانشــگاه. حاج آقــا از 
 بــا اعضــای هیئــت 

ً
نظــر منابــع انســانی دانشــگاه را ابتــدا

ــه  ــض اینک ــه مح ــی ب ــرد ول ــروع ک ــی ش ــی بیرون علم
دانشــگاه بــه خروجــی رســید، حاج آقــا رفــت بــه ســمت 
 
ً
اینکــه از داخــل نیــرو بگیــرد. دو تــا انگیــزه داشــت. اوال
ــد،  ــالمی می فهمن ــانِی اس ــوم انس ــا عل ــت اینه ــی گف م
 آقــای 

ً
دیگــری هــم اینکــه دانشــگاه را می شناســند. مثــال

محبــی یــا آقــای همایــون جــزو اولیــن نفــرات بودنــد. ما 
نســل بعــد بودیــم. 

ــن  ــا اولی ــط درس دادم. ت ــگاه فق ــد از آن در دانش ــن بع م
بــار کــه قــرار شــد مســئولیت بگیــرم کــه داســتان خودش 
را دارد. مســئول یــک اداره در دانشــگاه شــدم کــه خیلــی 
ــس اداره  ــد رئی ــرا می خواه ــه چ ــد ک ــراض کردن ــا اعت ه
بشــود؟ حتــی شــوخی هــم کردنــد گفتنــد خیلی عاشــق 
پســت اســت. مــن گفتــم تحلیــل مــن ایــن اســت کــه آن 
اداره از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. اگــه دانشــگاه 
ــه  ــد، آن اداره نقط ــاد کن ــول ایج ــر و تح ــد تغیی بخواه
 هــم همیــن شــد. در اداره امــور 

ً
مهمــی اســت کــه واقعــا

کالس هــا سیســتم عجیب وغریبــی داشــتیم. آن متحــول 
شــد و ناگهــان سیســتم آمــوزش تغییــر کــرد. نــه اینکــه 
ــم آن  ــم بگوی ــاد، می خواه ــاق افت ــم اتف ــن رفت ــون م چ
 چهــره آمــوزش 180 

ً
نقطــه اهرمــی مهمــی بــود. اصــال

ــا  ــا ب درجــه عــوض شــد. از آنجــا دیگــر بیشــتر حاج آق
مــن ارتبــاط داشــتند. شــاید شــما باورتــان نشــود امــا یک 
کاغــذ ســاده را بایــد می رفتــی از رئیــس دانشــگاه اجــازه 
ــگاه،  ــه دانش ــد ب ــاختار بدهی ــا س ــم آق ــی. گفت می گرفت
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دیگــر رئیــس کــه نبــادی ایــن کارهــا را بکنــد.

ــذا  ــه. ل ــم دیگ ــم داری ــف ه ــت مخال ــه در مدیری  البت
یــک وقتهایــی مــی گفتنــد دانشــگاه بــا روش مــا به هــم 
می ریــزد کــه الحمدللــه خــوب شــد. بــه حاج آقــا گفتــم 
شــما یــک بیمــار را کــه می بــری اتــاق عمــل، یــک نفــر 
ــرا االن روی  ــت! چ ــودش رف ــای خ ــا پ ــن ب ــد ای می گوی
تخــت بردنــدش؟ چــرا بی هــوش اســت؟ جــواب 
می دهیــم کــه آقــا عملــش کرده انــد! چنــد دقیقــه صبــر 
کــن خــوب می شــود. مــا هــم تغییــر در ســازمان ایجــاد 
ــد  ــی بع ــزد ول ــم می ری ــش به ــم نظم ــم اول یک می کنی
ــه  ــرد ک ــوخی می ک  ش

ً
ــا ــا بعض ــود. حاج آق ــوب می ش خ

باالخــره بیمارتــان کــی خــوب می شــود؟ 

تــا موقعــی کــه قــرار شــد مــن بیایــم مدیــر کل آمــوزش 
ــم  ــر صالحیت ــا مفصل ت ــر حاج آق ــا دیگ ــه آنج ــوم ک بش
ــم  ــاعته باه ــه دو س ــک جلس ــاید ی ــرد. ش ــی ک را بررس
داشــتیم. ایــن هــم یکــی از ســبک های مدیریتــی 
حاج آقــا بــود. یعنــی مدیــران کلیــدی دانشــگاه را خیلــی 
وقــت می گذاشــت تــا انتخــاب کنــد. خــودش می دیــد، 
ــن  ــه م ــه را ب ــن جمل ــی ای ــید. حت ــا را می پرس دیدگاه ه
گفــت کــه آقــای علم الهدی خیلی ســخت پســند اســت 
ولــی شــما را پســندیده. بعــد هــم دیگــر بــه اعتبــار مدیــر 

ــم.  ــا بودی ــت حاج آق ــتر خدم ــوزش، بیش ــی آم کل

بعــد یــک مقطعــی شــد کــه آقــای دکتــر خالقــی آمدنــد. 
ایشــان از نظــر مدیریتــی بــا مــن متفــاوت بود. نگاهشــان 
فــرق داشــت. نمی گویــم ایــن خــوب اســت یــا بــد. مــن 
مثــل هــر مدیــر دیگــری فــوری اســتعفاء دادم. چــون باید 
اســتعفاء بدهــی که دســت مدیر بــاال بــاز باشــد. حاج آقا 
گفتنــد شــما بــاش. روحیه شــما بــا روحیــه آقــای خالقی 
همدیگــر را کامــل می کنــد. گفتــم چشــم. آقــای خالقــی 
هــم انســان شــریفی بــود. زمــان گذشــت و دیــدم 
 متفــاوت از 

ً
نمی شــود ادامــه داد چــون دو ســبک کامــال

هــم بودیــم. هــم او اذیــت می شــود، هــم مــن و هــم کار 
ــم  ــا گفت ــش حاج آق ــم پی ــود. رفت ــل می ش ــگاه قف دانش
قضیــه ایــن طــور اســت. بــاز گفتنــد کــه تــو می توانــی، 
ــده. مــن هــم  ــه دیگــر. گفــت پــس اســتعفاء ب ــم ن گفت

اســتعفاء را نوشــتم. حاج آقــا هــم زیــرش نوشــتند کــه 
فالنــی، بنــا بــر بی وفایــی نبــود ولــی موافقــم. دیگر من 
هــم آمــدم عذرخواهــی کــردم. رفتــم بیــرون دانشــگاه 
ــول  ــتعفاء قب ــه اس ــان روزی ک ــم. هم ــئولیت گرفت مس
ــی  ــای مهم ــرای ج ــان ب ــی از آقای ــش یک ــد، فردای ش
برایــم حکــم زد و مــا هــم رفتیــم آنجــا. حــدود یــک ماه 
گذشــت. مــن در جلســه مهمــی بــودم کــه دیــدم تلفن 
زنــگ زد. شــورای اداری یکــی از اســتان ها بــودم. یکــی 
از دوســتان زنــگ زده بــود. گفــت حاج آقــا گفته انــد کــه 
اگــر مــن بــه فالنــی بگویــم برگــرد، برمی گــردد؟ گفتــم 
ــدی  ــا ج ــر حاج آق ــتم. اگ ــتان هس ــن االن شهرس م
هســتند مــن فــردا صبــح می آیــم دانشــگاه. گفــت آره 
ــا می خواهــد ببینــدت. از جلســه خداحافظــی  حاج آق
کــردم و گفتــم مــن مــی روم. اومــدم رســیدم خدمــت 
ــکده  ــام دانش ــرو قائم مق ــد ب ــن گفتن ــه م ــا. ب حاج آق
 مــا یــک رابطه ای 

ً
مدیریــت بشــو. گفتــم چشــم. اصــال

بــا حاج آقــا داشــتیم. ایــن نبــود کــه مــن بگویــم چقــدر 
پــول می دهــی یــا مــن االن مســئولیت دارم، راننــده دارم 
 تــا گفــت، گفتــم چشــم. آنجا 

ً
بــرای خــودم، نــه. اصــال

زنــگ زدم اســتعفاء دادم. آن بنــده خــدا گفــت بابــا تــو 
یــک مــاه اســت کــه آمــده ای! گفتــم مــن از اول به شــما 
گفتــه بــودم حاج آقــا مــن را بخواهــد برمی گــردم. 
منظــور اینکــه حاج آقــا نیروهایــش را رصــد می کــرد.

یکــی از عزیــزان مــا می خواســت بیایــد دانشــگاه. مــا 
اگــر می خواســتیم بیایــد، بایــد بــه دانشــگاه کــه آن روز 
ــم.  ــی می دادی ــک مبلغ ــود، ی ــه کار ب ــغول ب در آن مش
ــدرس  ــن در م ــاز م ــن. ب ــه م ــد ب ــگ زدن ــا زن حاج آق
بــودم. گفتنــد کــه یــک همچنیــن آدمــی هســت نظرت 
چیســت؟ گفتــم حاج آقــا از نیروهــای خــوب دانشــگاه 
خواهــد شــد. یــک مشــورت هــم بــا یــک نفــر دیگــر 
کــرده بــود. آن شــخص هــم حــرف مــن را تائیــد کــرده 
بــود. گفــت خیلــی خــب فــردا بگوییــد بیایــد. چکش 
ــه  ــود ک ــادی ب ــن اعتم ــی ای ــده. یعن ــس ب ــم بنوی را ه
ــا از  ــد آق ــت بگوی ــت. می توانس ــا داش ــه م ــا ب حاج آق
اون بپرســیم از ایــن بپرســیم، امــا اعتمــاد کــرد. بعــد آن 
آدم آمــد و االن هــم از نیروهــای خیلــی خــوب هســت 
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ــانی  ــروی انس ــا نی ــه حاج آق ــده. خالص ــای کار مان و پ
ــت.  ــم اس ــی مه ــه خیل ــرد ک ــی ک ــاب م را آدم حس
رفتارشــم ایــن بــود کــه رصــد می کــرد. درد و دل مــی 
کــرد، طــرف را در ســازمان حفــظ می کــرد، امــا یــک 
ــرود  جایــی هــم کــه طــرف مــی گفــت می خواهــد ب

ــرو.  ــت ب می گف

ــه  ــا ب ــری ه ــم گی ــان در تصمی ــت ایش ــا قاطعی آی
ــند؟ ــر باش ــل تغیی ــر قاب ــه غی ــود ک ــدازه ای ب ان

ــه  ــا همیش ــا حاج آق ــود ام ــور ب ــرا این ط ــم چ نمی دان
وقتــی مــن را می دیدنــد از همیــن ســؤاالت مدیریتــی 
مــی کردنــد. اصــال نشــد مــن جلســه ای خصوصــی 
ــا ایشــان داشــته باشــم و ایشــان از  ــا مثــال دو نفــره ب ی
ایــن دســت ســؤاالت نپرســند. یــک جلســه هم ســؤال 
ــازی  ــرق لج ب ــت ف ــرد. گف ــن ک ــا از م ــما را حاج آق ش
بــا قاطعیــت چیســت؟ مــن هــم شــوخی کــردم گفتــم 
 
ً
ــا ــه واقع ــه ن ــد ک ــد؟ گفتن ــش کنی ــد گزین می خواهی
برایــم ســؤال اســت. مــورد واقعــی هــم برایشــان پیــش 
آمــده بــود کــه برایــم تعریــف کردنــد. یعنــی ســؤال ها 
ــود کــه  ــود. برایشــان ســؤال شــده ب بی خــودی هــم نب
 مــن از نظــر مدیریتــی در ایــن موقعیــت لج بــازی 

ً
مثــال

ــا  ــن حاج آق ــر م ــه نظ ــت دارم. ب ــا قاطعی ــم ی می کن
ــم  ــازی. گفت ــه لج ب ــت ن ــت داش ــورد قاطعی در آن م
 پشــت ســرش منطــق 

ً
حاج آقــا لج بــازی معمــوال

ــخصی  ــق اش ش ــت، منط ــم هس ــر ه ــا اگ ــت ی نیس
اســت و نــه ســازمانی. در قاطعیــت شــما یــک منطــق 
ــا  ــم حاج آق ــرا گفت ــود دارد. در آن ماج ــازمانی وج س
ادبیــات مدیریــت ایــن نســخه را می پیچــد! اگــر از مــن 
بــه عنــوان کارشــناس مدیریــت می خواهــی ایــن طــور 
اســت. گفــت پــس ادبیــات مدیریــت مهــدوی چیــز 
ــول  ــما را قب ــرف ش ــم ح ــم من ــد! گفت ــری می گوی دیگ
ــت  ــای مدیری ــر تئوری ه ــم ب ــد حاک ــالق بای دارم. اخ
باشــد. تئــوری مدیریــت می گویــد کارمنــدت را 
ــر  ــن. اگ ــظ ک ــورد، حف ــه درد می خ ــه ب ــی ک ــا زمان ت
ــا  ــدی. ام ــوش آم ــظ! خ ــورد خداحاف ــدردت نمی خ ب
ــش  ــد ول ــض ش ــرس، مری ــه او ب ــد ب ــالق می گوی اخ

نکــن و از ایــن قبیــل. 

لــذا می تــوان گفــت حاج آقــا در بحث هایــش قاطعیــت 
ــت  ــون قاطعی ــود. چ ــه الزم ب ــی ک ــه جای ــت البت داش
همیشــه کــه الزم نیســت. یکــی از اختــالف نظراتــی کــه 
بــا بعضــی دوســتان دارم ســر همیــن موضــوع اســت. از 
ــد  ــته باش ــت داش ــد روح قاطعی ــوزش بای ــن آم ــر م نظ
امــا نــه همــه جــا. یــک بنــده خدایــی مدیــرکل آمــوزش 
شــده بــود. در آن زمــان دانشــگاه آنقــدر بــرف آمــده بــود 
کــه تمــام راه هــا بســته شــده بودند. شــاید بــاور نکنیــد اما 
بچه هــا بــا ماشــین از نمایشــگاه بین المللــی تــا اینجــا را 
 کامــل قفــل بــود. بعــد ایشــان 

ً
نــه ســاعت آمدنــد. اصــال

مســئول امتحانــات بــود و همــه را صفــر داده بــود، دلیلش 
هــم ایــن بــود کــه قانــون همیــن را می گویــد. گفتــم مــرد 
حســابی! آخــر دانشــجوی بدبخــت کــه نمی دانســته قرار 
ــه  اســت بــرف بیایــد و همــه جــا قفــل بشــود. گفــت ن
دیگــر می خواســت شــب قبــل بیایــد دانشــگاه بخوابــد! 
ایــن اســمش قاطعیت نیســت. مــن اســمش را لــج بازی 
می گــذارم. حاج آقــا اینطــوری نبــود. ایــن هــم در پرانتــز 
بگویــم کــه در ایــن مــورد بــرف و نمــرات صفــر، حاج آقا 
ورود نکــرد. مــن خــودم رئیــس دانشــکده بــودم و رفتــم 
پیــش حاج آقــا. ایشــان گفتنــد حرفتــان منطقی اســت اما 
از نظــر ســاختاری، مســئول آمــوزش اوســت. او تصمیــم 
را گرفتــه، تــو بــرو بگــرد یــک راهــکار دیگــری پیــدا کــن 
ــه آن  ــد. البت ــان بدهن ــاره امتح ــد دوب ــا بتوانن ــه بچه ه ک
 بــا مــا راه آمــد. حاج آقــا قاطعیت بــه این 

ً
بنــده خــدا بعــدا

ــا را نداشــت، امــا اگــر بحــث روی اهــداف باشــد،  معن
ــود.  قاطــع ب

ً
ــا کامــال حاج آق

در زمانــی کــه مــن مدیــرکل آمــوزش بــودم، اتفــاق مهمی 
بــرای دانشــگاه افتــاد. در آن زمــان حاج آقــای علم الهــدی 
معــاون آموزشــی بودنــد. بیــن بچه هــا هــم اختــالف بــود 
 اهمیت 

ً
 دو دســته شــده بــود. واقعــا

ً
یعنــی دانشــگاه کامال

موضــوع آنقــدر مهــم بــود کــه ممکــن بــود اتفــاق بــدی 
ــودت  ــت خ ــم اس ــون مه ــت چ ــا گف ــد. حاج آق رخ ده
ــت  ــن حمای ــری م ــی بگی ــر تصمیم ــر. ه ــم بگی تصمی
ــه  ــن جلس ــم. اولی ــی گرفتی ــم تصمیم ــا ه ــم. م می کن
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ــه  ــه جلس ــه ب ــگ زد ک ــا زن ــگاه، حاج آق ــورای دانش ش
بــروم. فهمیــدم داســتان از چــه قــرار اســت. بــه جلســه 
ــد  ــروع کردن ــورا ش ــای ش ــک اعض ــک ت ــم، ت ــه رفت ک
بــه مــن حملــه کــردن. گفتنــد آقــا ایــن چــه تصمیمــی 
بــود کــه شــما گرفتــی؟ آبــروی دانشــگاه را بــردی. گفتــه 
بودیــم کــه آقــای گــودرزی را نگذاریــد، ایشــان کال دنبال 
ــت  ــد. نوب ــان را زدن ــه حرفش ــت. هم ــردن اس ــل ک ش
مــن کــه شــد حاج آقــا گفــت فالنــی نظــرت چیســت؟ 
ــا مــن مبانــی خــودم را  ــم حاج آق تحلیلــت را بگــو. گفت
ــن  ــه همی ــتانی ک ــا کاش دوس ــم ام ــم بگوی دارم. می توان
ــد، آنجــا می آمدنــد تصمیــم  االن حرف هایشــان را گفتن
ــرایطش  ــم )وش ــم گرفت ــن تصمی ــا م ــد، آنج می گرفتن
ــن  ــد. همی ــام ش ــت تم ــا گف ــم(. حاج آق را درک می کن
حرفــت کافــی بــود. یعنــی اینطــوری حمایــت می کــرد، 
 تصمیــم مــن را 

ً
ورود بــه جزئیــات نکردنــد. البتــه بعــدا

تأییــد کردنــد. ایــن همیــن اســت کــه می گویــم حاج آقــا 
ــدم  ــودم ندی ــن ب ــه م ــی ک ــل زمان ــود. حداق ــاز نب ــج ب ل

ــد. ــی ورود کنن ــات خیل ــا در جزئی حاج آق

البتــه سیاســت های کلــی خــودش را داشــت. یــک بــار 
برگشــت بــه شــوخی گفــت چــه کســی رفتــه واحدهــای 
ــم  ــوان قائ ــه عن ــان ب ــن آن زم ــرده؟ م ــم ک ــری را ک دکت
مقــام دانشــکده، عضــو شــورا بــودم. گفتــم حاج آقــا مــا 
ــردی!  ــود ک ــب بی خ ــت خ ــم. گف ــق کردی ــم تواف رفتی
بعــد مــن توضیــح دادم کــه حاج آقــا مــن خــط قرمزهــای 
ــم.  ــر اســاس همان هــا اصــالح کردی ــم ب شــما را می دان
ــدارد. ولــی نــروی  گفــت اگــر اینطــوری باشــد عیــب ن
واحدهــا را کــم کنــی، از قــول مــن نــروی قــول بدهــی! 
منظــور اینکــه یــک خــط قرمزهایــی داشــت کــه آنجــا 
کوتــاه نمی آمــد امــا در کل اجــازه مــی داد ســازمان 
کارش را انجــام بدهــد. ایــن چیــزی کــه گفتــه می شــود 
انقــالب قفــل نیســت چــون رهبــری دارد و بــه بــن بســت 
نمی رســد، در مــورد دانشــگاه هــم همیــن بــود. دانشــگاه 
هــم بن بســت نداشــت. چــون مثــال بیــن رئیــس 
ــا  ــد، حاج آق ــالف می ش ــاون اخت ــک مع ــا ی ــکده ب دانش
ــل  ــده ح ــی ش ــر طریق ــه ه ــرد. ب ــل می ک ــره ح باالخ
ــی  ــه ای اختالف ــک جلس ــت در ی ــرم هس ــرد. خاط می ک

بیــن روؤســای دانشــکده ها و معاونیــن افتــاد. حاج آقــا 
ــد  ــه برون ــد ک ــد. آمدن ــدی کردن ــع بن ــان جم خودش
مــن گفتــم حاج آقــا ایــن تصمیمــی کــه گرفتیــد، یــک 
ــکده ها  ــای دانش ــه رئس ــوردن ب ــب برخ ــت موج وق
نشــود. حاج آقــا اینجــا برگشــتند و یــک دفــاع محکــم 
از روؤســای دانشــکده ها کردنــد کــه اینهــا چشــمان من 
هســتند و بهشــان اعتمــاد دارم. بعــد گفتنــد بروید باهم 
 هــم باهــم رفتیم حل 

ً
دیگــر مســئله را حــل کنیــد. واقعا

کردیــم. ایــن روحیــه حاج آقــا بــود کــه کمــک می کــرد 
ــرد. ــاد می ک ــادل ایج و تع

مصاحبه با دکتر گودرزیمصاحبه با دکتر گودرزی
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 رئیس دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات امام صادق )ع(

ــکات   ــه ن ــر لطفــا آن خاطــرات ناظــر ب آقــای دکت
مدیریتــی و ســیره مدیریتــی حــاج آقــا رو بــرای مــا 

روایــت کنیــد.

بــه نظــر مــن حاج آقــا یــک ویژگــی خیلــی مهمــی از 
اول انقــالب داشــتند کــه ایــن هــم در دانشــگاه ادامــه 
پیــدا کــرد و تــا حــد خیلــی زیــادی هــم بــه شــاگردان 
ــی  ــوارد خیل ــزء م ــی ج ــد؛ یعن ــل ش ــا منتق حاج آق
ــرای  ــرم ب ــه نظ ــه ب ــت، ک ــان هس ــی ایش ــم مدیریت مه
هــر مدیــری حــرف اول را می زنــد و بســیار مهــم 
ــرای  ــی ب ــالص و آمادگ ــوع اخ ــم موض ــت. و آن ه اس
ایثــار هســت. بــه خاطــر دارم کــه حاج آقــا می گفتنــد: 
 که 

ً
زمانــی کــه کمیتــه راه افتــاد، - چــون امثــال مــا بعــدا

ــدیم و  ــور ش ــم و دم خ ــت می کردی ــا صحب ــا حاج آق ب
 همــه می دانســتند کــه 

ً
ــا ــا ایشــان کار کردیــم و تقریب ب

 اگــر قــرار بــود مســائل نظــام 
ً
روحیــه حاج آقــا اساســا

بــرای ایشــان اولویت بنــدی بشــود، بــه قــول خودشــان 
تفنگچــی شــدن جــزء مــوارد آخر فهرســت بــود. یعنی 
ایشــان ایــن روحیــه را نداشــتند ولــی اینکــه ایشــان در 
ــد و  ــده گرفتن ــه عه ــه را ب ــد و کمیت ــالب رفتن اّول انق
ــیار   در دوره ی بس

ً
ــا ــالمی را واقع ــالب اس ــه انق کمیت

ســختی مدیریــت کردنــد. - مــا در یک جلســه نشســته 

ــد: اآلن  ــد و گفتن ــری آمدن ــهید مطه ــوم ش ــم مرح بودی
 مناســب ایــن ماجــرا نیســت البتــه 

ً
یــک نفــری کــه اصــال

بــا تفصیالتــی، دارنــد بــرای فرمانــده کمیتــه می گذارنــد؛ 
حــال هــر کــدام از شــما کــه ایــن مســئولیت را برعهــده 
ــک  ــر کم ــن ام ــه او را در ای ــم ک ــول می ده ــد ق بگیری
ــه  ــی ک ــم. کس ــن پذیرفت ــد: م ــا می گفتن ــم. حاج آق کن
همــه ی زندگــی اش در درس و بحــث و کارهــای علمــی 
و آخونــدی خــودش بــوده و تبلیغــی خــودش بــوده 
بخواهــد اول انقــالب در ایــن شــرایط بحرانــی خــاص، 
در یــک حــوزه ای کــه خیلــی ســخت اســت و خیلــی از 
افــراد دیگــری ادعــا می کردنــد کــه مــا بهتــر بتوانیــم ایــن 
ــالب  ــه انق ــر اینک ــط به خاط ــم؛ فق ــام بدهی کار را انج
بــه انحــراف نیوفتــد، ایــن مســئولیت ســنگین و پیچیــده 
ــات  ــه ادبی ــلط ب ــر مس ــتند. اگ ــش بایس ــد و پای را بپذیرن
انقــالب اســالمی هســتید می دانیــد کــه کمیتــه  مســئله 
مهمــی در اول انقــالب بــود و کســی کــه مســئولیت آن را 
می پپذیرفــت؛ خــودش را در معــرض خیلــی از حرف هــا 
قــرار مــی داد، ولــی ایــن را مــا در روحیــه حاج آقــا دیــده 
 برای شــان مهــم نبــود کــه حــاال چــه 

ً
بودیــم کــه اصــال

حرف هایــی خواهنــد شــنید و چــه اتفاقــی بــرای ایشــان 
می افتــد. اگــر تصمیمــی می گرفتنــد و می دیدنــد کــه این 

مصاحبه با دکتر محمد هادی همایونمصاحبه با دکتر محمد هادی همایون
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ــه این جــور  ــرای انقــالب الزم هســت؛کاری ب ــدام ب اق
چیزهــا نداشــتند و محکــم پــای اون کار می ایســتادند. 
 مــورد بعــدی، موضع گیری هــای سیاســی ایشــان 

ً
مثــال

بــود. ایشــان یــک شــخصیتی داشــتند که خیلــی جامع 
ــه   ــه ب ــی هم ــد؛ یعن ــا بودن ــا و گروه ه ــه ی جناح ه هم
ــته  ــایدم برخواس ــتند. ش ــول داش ــا را قب ــی حاج آق نوع
ــان داشــتند،  ــی کــه در بی ــان و صداقت ــالص ایش از اخ
بــود. آن صداقــت و اخــالص مانــع از ایــن نمی شــد که 
ایشــان خیلــی صریــح اعــالم موضــع نکننــد، برعکس 
بــا صراحــت موضع شــون را اعــالم می کردنــد. در 
ماجــرای دوم خــرداد کــه پیــش آمــد درحالی کــه 
ــد؛  ــرده بودن ــپ ک

ُ
 ک

ً
ــا ــاکت و اصطالح ــا س خیلی ه

ایشــان اولیــن و معتبرتریــن شــخصی بودند کــه موضع 
ــروطه  ــاره مش ــه دوب ــد ک ــم گفتن ــح ه ــت و صری گرف
دارد تکــرار می شــود، بایــد حواس مــان باشــد کــه 
ــی  ــی آن های ــال حت ــن ح ــد. در عی ــاق نیوفت ــن اتف ای
ــد؛  ــد و می گرفتن ــع گرفتن ــان موض ــان علیه ش ــه ایش ک
احتــرام ایشــان را حفــظ می کردنــد یعنــی شــخصیت 
ــار  ــود کــه براســاس رفت ــرام ب  قابــل احت

ً
ایشــان کامــال

خــود ایشــان بــود، یعنــی طــوری بــود کــه هیــچ کســی 
ــد.  ــن را نبین ــت ای نمی تونس

چطــوری ایــن اتفاقــات مــی افتــاد کــه مخالفیــن 
هــم احتــرام نگــه مــی داشــتند؟

پاســخ ایــن در همــان مــواردی هســت کــه شــما و مــا 
هــم قبــول داریــم و بعضــی هــا ممکنــه قبــول نداشــته 
باشــند یعنــی علــل ماورایــی داره. مــن اصلــح مــا بینه و 
بیــن اللــه اصلــح اللــه مــا بینــه و بیــن النــاس. حاج آقــا 
ــن و  ــدا تعیی ــا خ ــت ب ــن جه ــودش را از ای ــه خ رابط
تکلیــف کــرده بــود. می گویــم صداقــت و اخــالص و 
آمادگــی بــرای ایثــار؛ ایــن ســه تا کلمــه را بــا دقــت دارم 
ــا  ــم این ه ــم و می گوی ــم می کن ــودم منظ ــن خ در ذه
ســبب می شــدند کــه مــردم متوجــه بشــوند بــا یــک آدم 
 صادقــی روبــرو هســتند کــه حضرت آقــا هــم به 

ً
کامــال

 ایشــان پشــت 
ً
سیاســتمدار صــادق اشــاره کردند. اصال

ــن   روش
ً
ــال ــت؛ کام ــا نداش ــور چیزه ــان و این ج و پنه

ــاف در  ــم انص ــرف ه ــی زد و از آن ط ــان را م حرف ش
 عملیاتی 

ً
مقابلــه بــا دشــمنان در وجــود ایشــان را واقعــا

 اگــر بــا کســی هــم مخالــف بــود یــا اینکه 
ً
دیــدم. مثــال

ــود  ــه ب ــف رفت ــای مخال ــروه ه ــم در گ ــی ه ــک کس ی
ولــی یــک ویژگــی خــوب داشــت؛ حاج آقــا آن را 
 فــرض کنیــد 

ً
می دیدنــد و می گفتنــد. حتــی مثــال

ــر  ــه نظ ــت و ب ــری داش ــر نظ ــروش اگ ــر س ــای دکت آق
ــود؛  ــت ب ــه اش درس ــمتی از نظری ــک قس ــا ی حاج آق
ــمتش  ــن قس ــد ای ــه بگوین ــت از اینک ــا نداش  اب

ً
ــال اص

ــی  ــد. یعن ــروش گفته ان ــای س ــه آق ــو اینک ــته ول درس
 در 

ً
ــوا" واقعــا

ُ
عِدل

َ
 ت

ّ
ال

َ
ــوٍم َعلــی أ

َ
ــَنآُن ق

َ
ــم ش

ُ
ک "َوالَیجِرَمنَّ

ــی  ــب کس ــت. خ ــی نداش ــچ جای ــان هی ــود ایش وج
کــه اینطــور باشــد، مــردم هــم تکلیف شــان را باهــاش 
می داننــد و می داننــد کــه صادقانــه دارد رفتــار می کنــد. 
ــه نظــرم  ــود کــه ب ایــن یــک قســمتی از ایــن ماجــرا ب
ــارزی  ــا ویژگــی ب ــن دو ســه ت خیلــی مهــم اســت. ای
کــه ایشــان داشــتند. از آن طــرف در بیــن ویژگی هــای 
مثبــت یــک مدیــر کــه می توانــد داشــته باشــد، ایشــان 
یــک هــوش اجتماعــی خیلــی خیلــی باالیــی داشــتند. 
ــی و  ــوش اجتماع ــن ه ــی؛ ای ــار اجتماع ــی در رفت یعن
ــراه  ــم هم ــی ه ــا بذله گوی ــی ب ــه گاه ــل ک ــوه تعام نح
می شــد و گاهــی بــا همــان جدیــت و متانــت و 
صبــر و حوصلــه و احترامــی کــه بــرای طــرف مقابــل 
ــی کــه در  ــت و ادب ــد آن متان ــل بودن ــان قائ و مخاطبش
 برخاســته از یــک 

ً
وجــود ایشــان بــود. این هــا مجموعــا

ــم.  ــی می گوی ــوش اجتماع ــه آن ه ــه ب ــود ک ــزی ب چی
آن هــوش اجتماعــی خیلــی فراتــر از ایــن هــوش 
ســازمانی و قانونــی و حقوقــی و این جــور چیزها اســت 
ــدر  ــا این هــا را آن ق کــه شــاید خیلــی در ســیره حاج آق
برجســته بــه انــدازه هــوش اجتماعــی نتوانیم ببینیــم. آن 
رفتــار اجتماعــی ایشــان بــه شــدت رفتــار قابــل تأمــل 
و قابــل احترامــی بــود کــه می توانســت یــک کســی را 
ــر  ــن گی ــد متوجــه بشــوند کــه ای کــه سراغشــان می آی
ــود، و  ــل می ش ــزی ح ــه چی ــا چ ــت، ب کارش کجاس
وقــت مــورد نیــاز را بگذارنــد. مــن یــک زمانــی خاطرم 
ــک  ــدن مل ــخ تم ــاب تاری ــن کت ــی ای ــه وقت ــت ک هس
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مهــدوی را ننوشــته بــودم. برخــی مواقع مباحثــش را این  
ــا  ــی وقت ه ــردم خیل ــرح می ک ــرف مط ــرف و آن ط ط
ــود  ــو ب ــای ن ــی حرف ه ــد. یعن ــی می ش مخالفت های
ــا وقتــی کــه جــا  ــد ت ــو و جدی  حرف هــای ن

ً
ــا و طبیعت

بیوفتــد، همیشــه نفــر اول لــه می شــود تــا اینکــه بقیــه 
بیاینــد و مباحــث را ادامــه بدهنــد. بنــده یــک زمانــی 
ــان در آن  ــد ایش ــرض کنی ــیدم، ف ــان رس ــت ایش خدم
ــا  ــد و ب ــگاه بودن ــس دانش ــل رئی ــه حداق ــی ک جایگاه
هــزاران مشــغله ای کــه داشــتند، گرچه بحث سیاســی و 
کشــورداری را هــم نخواهیــم مالحظــه کنیــم و دخالت 
بدیــم. بــا ایــن اوضــاع ایشــان حــدود یــک ســاعت و 
نیــم، دو ســاعت از وقتشــان را بــرای مــن گذاشــتند. در 
ــد و  ــته بودن ــه گذاش ــر چان ــان را زی ــه دست ش حالی ک
فقــط گــوش می کردنــد، کــه مــن دارم چــی می گویــم. 
یعنــی یــک دور بــا آرامــش، کــه ایــن آرامــش آن زمــان 
خیلــی بــرای مــن ضــروری و حیاتــی بــود. ممکــن بود 
بگوینــد آقــا پنــج دقیقــه ســرپا وایســتا بگو ببینیــم چی 
ــک  ــزه. ی ــم می ری ــوری آدم به  این ط

ً
ــال ــی؟ اص میگ

کســی وقتــی آرام بشــیند و اجــازه بدهــد کــه تــو حــرف 
بزنــی و چــی می خواهــی بگویــی. بعــد کــه مــن تمــام 
حرف هــام را زدم ایشــان عــالوه بــر اینکــه تائیــد کردنــد 
یکــی دو ســه تــا نکتــه هــم بــه مباحــث بنــده اضافــه 
کردنــد کــه بــه ذهــن خــودم هــم نرســیده بــود و بعــد 
می گفتنــد: حرف هــای تــو پاســخ خیلــی از ســواالت 
مــن را داد از جملــه ایــن مــوارد... وقتــی کــه ایشــان این 
نــکات را فرمودنــد، بــرای خــودم شــد ســرمایه علمــی 
در کارهــای خــودم و آن هــا را بــه مطالــب خــودم اضافه 
کــردم. خــب ایــن خیلــی خیلــی ارزشــمند اســت و پر 
 در بعضــی از جاهــا و 

ً
ــال برکــت. یــک موقع هایــی مث

ــائلی  ــران، مس ــس خواه  پردی
ً
ــال ــای اداری مث واحده

 بــا ایــن هــوش اجتماعــی 
ً
پیــش می آمــد، ایشــان واقعــا

ــر متانــت آن هــا را حــل  ــه و پ ــار کریمان ــن رفت ــا ای و ب
 خیلــی خــوب بــود. در دوران 

ً
می کردنــد. این هــا واقعــا

ــد  ــان می آمدن ــه ایش ــد ک ــادم می آی ــا ی ــجویی م دانش
ــد  ــر می زدن ــا س ــه خوابگاه ه ــی ب ــد گاه ــر از چن و ه
ــه از ایــن جهــت کــه مــا را یــک جــا جمــع کننــد و  ن

ایشــان یــک ســخنرانی کننــد و برونــد. نــه؛ راه می افتادند 
ــا را  ــتی های م ــی سرویس بهداش ــا. حت ــای م در اتاق ه
هــم بازرســی می کردنــد کــه تمیــز شــده اســت یــا نــه. 
ــیره  ــک س ــوم، ی ــه س  در درج

ً
ــا ــات مجموع ــن اقدام ای

ــت  ــان درس ــرای ایش ــی ب ــیره مدیریت ــر از س ــی فرات تربیت
ــگاه  ــه در دانش ــود ک ــی ب ــیره تربیت ــن س ــود. و ای ــرده ب ک
کار می کــرد و آن شــخصیت کاریزماتیــک ایشــان را 
ــل  ــن دلی ــه همی در همــه ی مجموعــه تســری مــی داد. ب
هــم تــا زمانــی کــه ایشــان بودنــد ســازمان کار خــودش 
ــر  ــاالی س ــش ب ــخصیت روح ــون آن ش ــرد، چ را می ک
ــازمان  ــه در س ــفتگی هایی ک ــه ی آش ــا هم ــود، و ب کار ب
ممکــن بــود، چــه از جهــت روابــط و ضوابــط و چــه از 
جهــت خــود نیــروی انســانی، کیفیــت امــور، قواعــد و 
همــه ی حرف هــا. ممکن اســت آشــفتگی وجود داشــت 
ولــی آن شــخصیت در واقــع بــا ایــن ویژگــی کــه ایشــان 
داشــت ایــن کار را انجــام مــی داد. ایشــان بــه شــدت بــه 
ایــن جنبــه تربیــت معتقــد بودنــد کــه در ســازمان ایــن 
ــان  ــای خودش ــه دیدگاه ه ــب البت ــد و خ ــد باش ــر بای ام
ــار  را هــم داشــتند و براســاس همــان دیدگاه هــا هــم رفت
می کردنــد. اینکــه چقــدر همراهــان بــا ایــن دیــدگاه چــه 
از لحــاظ عملــی یــا نظــری همــراه بودنــد بحــث دیگری 
اســت ولــی منــش ایشــان و منشــای ایشــان ایــن چنیــن 
ــان  ــه در ایش ــود ک ــی ب ــی مهم ــی ویژگ ــن خیل ــود. ای ب

وجــود داشــت و در مجمــوع بــرای مــا یــادگار مانــد. 

اگــر امــکان دارد در مــورد ایــن هــوش اجتماعــی کــه 
ــع  ــن مواق ــوری در ای ــد چط ــد، بفرمایی ــاره کردی اش

ــد؟  ــل می کردن ــائل را ح مس

ایــن چیــزی کــه مــن بــه آن هــوش اجتماعــی می گویــم 
ــدنی  ــف ناش ــه وص ــت ک ــی هس  از آن چیزهای

ً
ــا واقع

ــده  ــد نش ــوز قاعده من ــن هن ــر م ــه نظ ــی ب ــت؛ یعن اس
کــه شــما الگوهایــش را بچینیــد، هنــوز دارد بــه صــورت 
تجربــی در ســیره انســان ها ایــن اتفــاق رخ می دهــد. آدم 
 می فهمــد یــک جایــی بحــران هســت و چگونــه 

ً
کامــال

ــر  ــک نف ــع ی ــی مواق ــد، برخ ــدید نکن ــران را تش اون بح
ــود  ــه می ش ــنگ متوج ــی قش ــورش در جای ــس حض نف
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کــه از کجــا بایــد شــروع کنــد، از کجــا خــارج بشــود 
ــش  ــم برای  ه

ً
ــا ــود. و واقع ــع بش ــران جم ــه آن بح ک

ــودش  ــت خ ــود. ممکــن اس ــاد می ش ــت ایج محبوبی
از آن جنبــه اخالصــی کــه دارد نخواهــد بــرای خــودش 
ــه او  ــوه ی ورودش ب ــا نح ــد ام ــب کن ــت کس محبوبی
اعتبــار می دهــد. بــه نظــرم می رســد کــه ایــن مرتبــط 
ــود  ــت. خ ــدا هس ــا خ ــودش ب ــه خ ــالح رابط ــا اص ب
امــام خمینــی )ره( هــم همین طــور بــود، البتــه بــا یــک 
ــه  ــال 41 ک ــه در س ــام ک ــی ام ــا. ول ــری تفاوت ه س
ــردم  ــای م ــا دل ه ــو ت ــه ش ــدا متوج ــه خ ــد ب می فرماین
بــه تــو متوجــه شــود ایــن یــک قاعــده اســت. روایــت 
ــی  ــر خیل ــک ام ــن ی ــدم. ای ــان خوان ــم برایت ــن را ه ای
مهمــی اســت. دوم؛ آن صداقتــی کــه ایشــان داشــت و 
ــد،  ــار بکن ــت رفت ــالف آن صداق ــه خ ــت ک ــا نداش بن
ایــن خیلــی تأثیــر می گــذارد. این هــا ویژگی هــای 
آن هــوش اجتماعــی اســت کــه خدمــت شــما عــرض 
می کنــم و آن صداقــت همــه را قانــع می کــرد کــه 
 دارد بــه آن چیــزی کــه می فهمــد را 

ً
ایشــان واقعــا

می گویــد. ســوم؛ احترامــی کــه بــرای مخاطــب قائــل 
بودنــد. ایــن خیلــی خیلــی مهــم بــود. یعنــی ایشــان به 
همیــن دلیــل هــم بیــن همــه ی گروه هــا مــورد احتــرام 
ــب  ــه مخاط ــبت ب ــه نس ــی ک ــع تکریم ــد. در واق بودن
ــه در  ــود ک ــی ب ــته از آن انصاف ــت برخواس ــان داش ایش
تحلیــل آدم هــا داشــتند. ســیاه و ســفید ایشــان تحلیــل 
نمی کــرد. ایــن خیلــی مهــم هســت. جنبه هــای منفــی 
و مثبــت را بــا هــم می دیدنــد. همــه ی این هــا بــرای مــا 

بــه یــادگار مونــده اســت. 

مــا دیدیــم کــه بعــد از یــک دوره فــارغ التحصیلــی 
در دانشــگاه معمــوال افــرادی کــه انتخــاب شــدند 
بــه عنــوان مدیــر در دانشــگاه از جنــس خــود 
دانشــگاه بودنــد. ایشــان چقــدر بــه ایــن نــوع نــگاه 
اعتقــاد داشــتند؟ اوال بحــث جــوان گرایــی کــه از 
جوانهــا اســتفاده کننــد و دوم اینکــه از جنــس خود 

دانشــگاه باشــند؟ 

ــود و  ــگاه ب ــدا در دانش ــی از ابت ــور کل ــده به ط ــن ای ای

قــرار بــر ایــن بــود کــه دانشــگاه بــه دلیــل اینکــه یــک 
 متفــاوت و نــو هســت، یــک دوره ای از 

ً
تجربــه کامــال

انتقــال رو بگذرانــد تــا ایــن بــار بیایــد روی دوش فــارغ 
ــاق  ــن اتف ــی ای ــه راحت ــه ب ــودش البت ــالن خ التحصی
ــی  ــک زمان ــره ی ــا باالخ ــی در جابجایی ه ــاد. یعن نیفت
می بــرد تــا ایــن اتفــاق بیوفتــد ولــی مــن شــاهد بــودم 
کــه حاج آقــا پــای ایــن ماجــرا جــدی بودنــد. در 
عیــن حــال بــه همــان دلیــل اخالقیاتــی کــه خدمــت 
شــما عــرض کــردم، ایشــان حرمــت همــکاران 
ــور  ــتند. اینط ــه می داش ــدت نگ ــه ش ــان را ب قدیمی ش
نبــود کــه مــا حــاال وارد ســازمان شــدیم و اآلن انقــالب 
شــده همــه را می ریزیــم بیــرون و یــک ســری نیــروی 
ــال  ــدند ح ــر ش ــا پی  این ه

ً
ــال ــا مث ــم ی ــد می آوری جدی

بــه همــه ی جوان هــا می گوییــم کــه بیاینــد و کار را بــه 
دســت گیرنــد. ایشــان خیلــی مقیــد بــود کــه حرمــت 
ــراد قبلــی  حفــظ بشــود. ایــن حرمــت کــه می گــم  اف
ــوده،  ــابقه ب ــابقه و بی س ــوان و باس ــر و ج ــر از پی فرات
ــم  ــه ه ــالب زاوی ــا انق ــه ب ــا ک ــاتید م  اس

ً
ــال ــی مث حت

ــد  ــظ می کردن ــت را حف ــن حرم ــان ای ــتند، ایش داش
ــراد را  ــه ایــن راحتــی اف ــه حجــت نمی رســیدند ب ــا ب ت
کنــار نمی گذاشــتند.یک ایــده ایشــان داشــتند و آن 
ایــن بــود کــه در ســازمان اگــر رهبــر و رهبــران ســازمان 
جهــت گیریشــان درســت باشــد خیلــی نیازی نیســت 
ــابه   مش

ً
ــال ــری کام ــزا در آن جهت گی ــه ی اج ــه هم ک

ــی  ــور طبیع ــند. به ط ــازمان باش ــس س ــر و رئی آن رهب
ــی  ــد، در آن جهت ــازمان دارد کار می کن ــن س ــی ای وقت
کــه رهبــر دارد حرکتــش می دهــد و حرکــت می کنــد، 
ــه  ــد؛ ب ــن را ببین ــر از ای ــت پایین ت ــازی نیس ــی نی خیل
همیــن دلیل خــب طیف هــای مختلــف را در دانشــگاه 
 اول انقــالب مــا طیف هــای 

ً
تحمــل می کردنــد. واقعــا

سیاســی و گروه هــای مختلفــی در دانشــگاه داشــتیم که 
تــا ایــن اواخــر هــم هنــوز این طــور بــود و ایشــان بنــا بر 
یــک عقیــده و اعتقــاد ســازمانی ایــن کار را می کردنــد. 

 ایــن تعــارض منافــع را حاج آقــا چطــور حــل 
می کردنــد؟

مصاحبه با دکتر محمد هادی همایونمصاحبه با دکتر محمد هادی همایون
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 ایــن چیزی نبــود که 
ً
بــا هــوش اجتماعــی. یعنــی دقیقــا

ــوز  ــش هن ــن برای ــل م ــی حداق ــد یعن ــر باش قاعده پذی
قاعــده ای پیــدا نکــردم. مــا شــدیدترین مســئله ای کــه 
ــادی داریــم در دانشــگاه  ــا حــد زی ــوزم ت داشــتیم و هن
 
ً
همیــن مثالــی هســت کــه شــما مثــال زدیــد و واقعــا
ــتاد  ــوع س ــی موض ــت یعن ــی هس ــئله ای کل ــک مس ی
و ثبــت. ســتاد و ثبــت خیلــی مســئله جــدی بــود. مــا 
وقتــی دانشــگاه را شــروع کردیــم دانشــگاه ســتادی بود. 
یعنــی در واقــع معــاون آموزشــی کــه حاج آقــای علــم 
ــد و  ــان می چیدن ــارف را ایش ــود، دروس مع ــدی ب اله
ــی  ــت آموزش ــخص معاون ــل ش ــد. ذی ــه می کردن ارائ
یعنــی نــه گروهــی و نــه دانشــکده ای داشــتیم. بقیــه ی 
دروس هــم اســتاد دعــوت می کردنــد؛ اســاتید درس ها 
ــتاد  ــز در س ــه چی ــی هم ــد. یعن ــد و می رفتن را می دادن
جمــع می شــد. آن دوره هــم به دلیــل اینکــه الگــو 
ایــن بــود کــه از همــه ی انــواع اســاتید اســتفاده کنیــم 
تــا ایــن علــم تولیــد بشــود، خــب ضــروری بود کســی 
مثــل آقــای علم الهــدی بــا جدیتــی کــه داشــتند پــای 
ایــن ماجــرا بایســته ولــی بعــد کــه ســازمان جلــو آمــد 
و نیــت داشــت کــه یــواش یــواش صــف اش را درســت 
 در 

ً
ــا ــد و طبیعت ــکل گرفتن ــکده ها ش ــازه دانش ــد، ت کن

ایــن ماجــرا مــا یــک دعــوای بیــن دانشــکده و معاونــت 
ــه  ــه ب ــتیم ک ــگاه داش ــتاد دانش ــف و س ــن ص ــی بی یعن
ــا آخــرش هــم ســازمانی  همیــن دالیلــی کــه گفتــم ت
ــی  ــد. یعن ــل ش ــاری ح ــی و رفت ــد. اخالق ــل نش ح
ــه  ــرای اینک ــت ب ــه می گذاش ــودش مای ــا از خ حاج آق
بتوانــد هرکــدوم از ایــن افــرادی کــه بــه دلیــل اشــکال 
ــاظ  ــد را از لح ــرار گرفته ان ــم ق ــل ه ــازمان در مقاب س
اخالقــی بــه یــک وفاقــی برســونند کــه بتوننــد از یــک 
ــر  ــی دیگ ــد و درجای ــی می دادن ــن آوانس ــه ای ــی ب جای
ــه دیگــری آوانســی می دادنــد. ایــن تعــادل دانشــگاه  ب
ــو  را حفــظ می کــرد و ایشــان این طــور دانشــگاه را جل

ــد. می بردن

 در جلســات هیــأت رئیســه اتفاقــی می افتــاد؛ 
ً
مثــال

 کســی یــک کاری را انجــام مــی داد امــا تمــام 
ً
مثــال

ــا  ــد؛ حاج آق ــف بودن ــن کار مخال ــا ای ــا ب معاون ه

ایــن بحــث را چــه جــور جمــع می کردنــد؟ 

خیلــی جالــب بــود چــون چنــد بــار بــرای خــودم اتفــاق 
ــأت  ــی در هی ــر اعتصام ــا دکت ــار ب ــک ب ــود. ی ــاده ب افت
ــدم و از  ــن پاش ــه م ــوری ک ــد ط ــان ش ــه دعوایم رئیس
هیــأت رئیســه بیــرون آمــدم. حاج آقــا در آن جلســه کاری 
نمی کردنــد. بــه همــان دلیــل رفتــار اخالقــی کــه عــرض 
ــار ســازمانی  ــر رفت ــار تربیتــی کــه حاکــم ب می کنــم رفت
 
ً
بــود. ایشــان در آن جلســه کاری نمی کردنــد. بعــدا
ــه  ــی در آن جلس ــد. یعن ــل کنن ــرد آن را ح ــعی می ک س
ــد  ــب می فهمیدن ــد، خ ــی می ماندن ــش باق ــدون  واکن ب
مشــکل، مشــکلی اساســی اســت کــه ســاختار درســت 
کرده اســت. مشــکل شــخص آدم هــا کــه نیســتند. 
ســاختار اشــکال دارد آدم هــا را در یــک جایــی در تعارض 
 حاج آقــا آن را حــل می کردنــد. 

ً
بــا هــم قــرار داده و بعــدا

 شــما رو صــدا بزنند و 
ً
حتــی غیرمســتقیم نــه اینکــه مثــال

بگوینــد آن روز کار تــو خــوب بــود یــا بــد بود. یــا بگویند 
چــرا اینطــوری رفتــار کــردی؟ در یــک فرآیند بلنــد مدت 
 بنده 

ً
تربیتــی ســعی می کردنــد مســئله حــل بشــود. مثــال

 بــا آقــای اعتصامــی خــدا بیامرز به شــدت دوســت 
ً
بعــدا

و رفیــق شــدیم. چــون دســتمان آمــد کــه کارهــا بــه چــه 
شــکل اســت. یــک جاهایــی هــم ایشــان همانطــوری که 
 
ً
ــال ــد؛ مث ــت کار می کردن ــرح هس ــی مط ــور تربیت در ام
ــدر و  ــت پ ــد، الزم نیس ــوا می کنن ــه دع ــا در خان بچه ه
مــادر در همــه چیــز دخالــت کننــد، می گوینــد بگــذار 
ــن  ــه همی ــان ب ــی ایش ــک جاهای ــد. ی ــان را بکنن دعواش
شــکل ماهــا را رهــا می کــرد. خودمــون ناچــار می شــدیم 
ــای  ــا ویژگی ه ــویم. اینه ــی بش ــق و صمیم ــم رفی ــا ه ب

مکتــب تربیتــی ایشــان بــود. 

ــردن  ــری و اداره ک ــبک رهب ــورد س ــما در م ــر ش نظ
ایشــان به صــورت کلــی چیســت؟

ــا  ــات حاج آق ــه جلس ــود ک ــن ب ــان روش ــا بینم ــد م ببینی
هرچــی تعــداد کمتــر باشــد مدیریــت حاج آقــا جدی تــر 
ــای  ــا را در مالقات ه ــترین بهره ه ــا بیش ــی م ــود. یعن ب
خصوصــی کــه می رفتیــم می بردیــم. جلســات عمومــی 
ــاص  ــای خ ــای چیزه ــی ج ــون خیل ــی چ ــر دلیل ــه ه ب
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ــود.  ــوب نب ــان مطل ــرای ایش ــی ب ــت خیل ــی نیس و تربیت
البتــه بــود؛ یعنــی کارشــان را انجــام می دادنــد آن نــکات 
ــات  ــی جلس ــود ول ــا ب ــور چیز ه ــن  ج ــه ای و ای توصی
ــره  ــا به ــرای م ــی ب ــه خیل ــود ک ــان ب ــی ایش خصوص
داشــت، غیــر از بحــث اخالقــی و تربیتــی اش حتــی بهره 
ســازمانی هــم داشــت. مــا آنجــا می توانســتیم توافق هــا 
 در تعــارض بــا جــای 

ً
را بگیریــم و اگــر ایــن توافــق بعــدا

ــرض  ــات ع  در جلس
ً
ــوال ــت معم ــرار می گرف ــر ق دیگ

 شــخص ایشــان ایــن کار را بــه عهــده 
ً
می شــد و معمــوال

ــه  ــا اینک ــد. ی ــع می کردن ــن کار را جم ــد و ای می گرفتن
ــا  ــد ت ــا می کردن ــم ره  گفت

ً
ــال ــه قب ــه ای ک ــان نکت ــا هم ب

 
ً
خــود مــا بــه نقطــه ی تعــادل و تــوازن برســیم. معمــوال
 خیلــی چیــزی در آن در 

ً
در شــورای دانشــگاه تقریبــا

ــر  ــت بهت ــه وضعی ــأت رئیس ــات هی ــد، در جلس نمی آم
ــود. ــود، امــا جلســات خودمــان از همــه بهتــر ب ب

مصاحبه با دکتر محمد هادی همایونمصاحبه با دکتر محمد هادی همایون



وازدهم
ره د

شما

14
ماه 00

مهر

امه
ماهن
دو


ویی
شج
دان
می
عل

96

ژه
 وی

ده
رون

پ

مصاحبهبادکترنادرجعفری

در مــورد بحــث جــذب و اســتخدام، حــاج آقــا در 
انتصابــات خــود چــه در ســطح دانشــکدهها چــه 
ــتر  ــی بیش ــاخص های ــه ش ــا چ ــطح معاونته در س
ــر اقتضائــات  ــود؟ بناب مــد نظــر و در اولویتشــان ب

تصمیــم مــی گرفتنــد یــا نــه؟

در موضــوع جــذب و اســتخدام مــن تقســیم کنــم بــه 
ــوزه  ــی ح ــدی، یک ــوزه ی کارمن ــی ح ــوزه. یک ــه ح س
ی اعضــای هیئــت علمــی و یکــی حوزهــی مســئولیت 
هــای مدیریتــی در دانشــگاه کــه ایــن ســومی بیشــتر از 
بافــت هیئــت علمــی هســت. مــی دانیــد یــک اولویتی 
ــا  ــگاه ه ــه ی دانش ــه در هم ــگاه -ک ــت در دانش هس
هســت و در وزارت علــوم هــم هســت - کــه مســئولیت 
هــای مدیریتــی را خــود اعضــای هیئــت علمــی بایــد 
عمومــا داشــته باشــند؛ بــه جهــت اینکــه بافــت هیئــت 
ــع  ــا منب ــگاه ه ــوال در دانش ــند و معم ــی را بشناس علم
ــداز دانشــگاه و رســالت  ــراره چشــم ان ــای کــه ق اصلی
دانشــگاه را محقــق کنــه، براســاس اولویــت هایــی کــه 
مــا مدیریتــی هــا خــوب مــی فهمیــم اولویــت اول ایــن 
منابــع اعضــای هیئــت علمــی انــد. بعــد دانشــجوها 
هســتند کــه تــازه همیــن دانشــجوها مــی توننــد بــا گذر 
ــت  ــون هیئ ــن خودش ــه میش ــش آموخت ــه دان ــان ک زم

ــرای  ــرف ب ــن ح ــت اداری. ای ــد باف ــن و بع ــی بش علم
ــه،  ــتراتژیک رو بدون ــت اس ــای مدیری ــه الفب ــی ک هرکس
معنــا داره امــا شــاید این حــرف را مثــال در فضــای جذب 
و اســتخدام و انتصــاب و بکارگمــاری، خــالف عدالــت 
بدوننــد. حتــی در دانشــگاه ولــی می خــوام بگــم از نظــر 
ــای  ــاج اق ــگاه در دوران ح ــه و در دانش ــن عدالت ــن عی م
مهــدوی همینطــوری ســعی شــده بوده کــه رعایت بشــه. 
پــس مــن ســه بخــش کــردم. در حــوزه کارمنــدی تقریبــا 
ســالهایی کــه مــن  خدمــت ایشــان بــودم حــاج آقــا دیگر 
ورود مســتقیم اصــال نداشــتند. هیــچ ورود مســتقیمی در 
ماجــرای جــذب و اســتخدام حــوزه کارمنــدی نداشــتند. 
ــود  ــده ب ــپرده ش ــگاه س ــی دانش ــال در بروکراس ــن کام ای
بــه کارگروهــی در معاونــت ســرمایه انســانی کــه در ایــن 
کارگــروه آدمهــای مختلفــی بودنــد از معاونــت طــرح و 
برنامــه کــه مــن خــودم مســئولیت داشــتم و خــود حــوزه 
ســرمایه انســانی انجــام می شــد لــذا حــاج آقــا و حتــی 
نماینــده رئیــس دانشــگاه مســتقیم در ایــن کارگــروه 
نداشــتیم. یکــی از همیــن اعضــا مثــال طــرح و برنامــه 
یــا خــود معــاون ســرمایه انســانی چــون معــاون حــاج اقا 
بودنــد، می شــدند نماینــده رئیــس دانشــگاه در کارگــروه. 
لــذا حــاج آقــا هیــچ ورودی در دهــه ی نــود نداشــتند بــه 

ایــن موضــوع. 

 رئیس سابق دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل مهدوی کنی )ره(
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ــا حــد  ــاد خــود ایشــان ت ــی هفت در دهــه شــصت و حت
زیــادی ورود داشــتند بــه ایــن حــوزه هــا و تقریبــا بافــت 
اصلــی کارمنــدی مــا در دهــه شــصت، االن بازنشســته 
شــدند. االن دیگــه کســی نیســت از آن زمــان کــه راجــع 
ــده اطــالع  بهــش صحبــت کنیــم امــا آن حــدی کــه بن
داشــتم یــک طیفــی از افــرادی کــه در حوزهــی کارمنــدی 
ــری  ــای باق ــه شــخص حــاج اق ــه شــخص ایشــان و ب ب
ــه  ــتند و در گام دوم ب ــخصی داش ــد ش ــس تعه ــک ح ی
نــام مبــارک امــام صــادق علیــه الســالم و دانشــگاه امــام 
صــادق علیــه الســالم. ایــن نکتــه که می خــوام بگــم یک 
اثــری داره. اینکــه اگــر ســازمانی خیلــی نــگاه کنیــم اینکه 
شــد فــردی کــه! خــوب نیســت. ســازمانی یعنــی فــرد بــه 
دانشــگاه تعهــد داشــته باشــد، به ســازمانش تعهد داشــته 
باشــد. اینهــا را در دانــش مدیریــت بــه مــا می گنــد دیگه. 
نکتهــاش ایــن هســت کــه در عمــل وقتــی ســازمان بــی 
صاحــب باشــه بــه اعتقــادم اتفاقهایــی میفتــه. منظــورم از 
بــی صاحبــی نــه اینکــه حــاج اقــا نباشــند نــه! یعنــی آن 
ســازمان یــک هویت مشــخصی بنــام راهبر و رهبــر و نفر 
اول نداشــته باشــه یــا نفــر اول مثــل خیلــی از ســازمانهای 
دولتــی مــا مــی بینیــد؛ مثــال دو ســال یکــی رئیس میشــه 
ــاد،  بعــد عــوض میشــه. دو ســال دیگــه یکــی دیگــه می
یکســال بیشــتر نمــی مونــه دوبــاره عــوض میشــه. یکــی 
ــش  ــا نق ــه. اینج ــوض میش ــدد ع ــد مج ــال و بع ــه س س
ــچ  ــم هی ــراد ه ــه. اف ــی رس ــر م ــه صف ــا ب ــر تقریب رهب
تعهــدی بــه شــخص اول پیــدا نمــی کننــد. بــه ســازمان 
ظاهــرا بایــد تعهــد پیــدا کننــد و چــون ســازمان هــم بــی 
ــاداری  ــچ وف ــه هی ــه ک ــت این ــذا واقعی ــه ل ــت میش هوی
ســازمانی در عمــل اتفــاق نمــی افتــه. بــه همیــن خاطــر 
اگــه مــن بخــوام بازنگــری کنــم در ایــن موضــوع جــذب 
و اســتخدام در دانــش مدیریــت از نــگاه اســالمی نقــش 
رهبــر ســازمان را در جــذب و اســتخدام جــدی تلقــی می 
کنــم. میگــم فــرد بایــد حــس کنــه کــه اگــر االن داره میــره 
نیــروی یــک ســازمانی میشــه، بــه رهبــر آن ســازمان هــم 
حســی، عالقــه ای، احساســی، وفــاداری داشــته باشــه. 
ــی کاری،  ــات دوره ــل نامالیم ــه تحم ــث میش ــن باع ای
ــش  ــختیها برای ــرفت و س ــی پیش ــد، دوره ــی رش دوره
راحــت تــر باشــه. چــون ارتباطــات انســانی میشــه و از آن 
حالــت انســان ســازمان تبدیــل بــه انســان انســان میشــه. 

لــذا مــن از کارمنــدان قدیمــی دانشــگاه کــه تا دهــه 90 
ــته  ــود و بازنشس ــده ب ــر نش ــون پ ــوز دوره 30 سالش هن
نشــده بودنــد، مــی شــنیدم اینهــا عــالوه بــر تعهــد بــه 
ــگاه،  ــالم و دانش ــه الس ــادق علی ــام ص ــارک ام ــام مب ن
یــک حــس وفــاداری و تعهــد شــخصی بــه خــود حاج 
آقــای مهــدوی داشــتند. مــن از قــول یکــی از کارمنــدان 
قدیمــی دانشــگاه کــه االن بازنشســته شــده یادم هســت 
ــتم از  ــک روز داش ــن ی ــت م ــی گف ــاش م در خاطره
خیابــان دانشــگاه رد مــی شــدم، ماشــین حــاج اقــا آمد 
رد بشــه. حــاج آقــا ماشــین را نگــه داشــت منــو صــدا 
کــرد. راجــع بــه بیمــاری پــدرم از مــن پرســیدند و مــن 
چقــدر خوشــحال شــدم کــه حواسشــان بــه مــن بــوده. 
ــی  ــت یعن ــت نیس ــث نگهداش ــط بح ــن فق ــب ای خ
از همــان جــذب در جریــان کار بودنــد در دهــه ی 
شــصت. امــا در دهــه نــود واقعــا اینطــوری نبــود یعنــی 

بروکراســی دانشــگاه زمینــه دیگــری فراهــم کــرد.

در دســته دوم یعنــی اعضــای هیئــت علمــی هــم بــازم 
ــن دارم  ــه م ــتند. البت ــا ورودی نداش ــاج آق ــخصا ح ش
ــم.  ــودم رو می گ ــاهدهای خ ــه مش ــود و تجرب ــه ن ده
ــی  ــش م ــواردی پی ــر م ــتند مگ ــخصا ورودی نداش ش
آمــد؛ مثــال از بافــت فــارغ التحصیــالن کســی داخــل 
دانشــگاه بــود و ایــن تغییــر بافــت بــه هیئــت علمی می 
خواســت ایجــاد بشــه و حــاج آقــا شــناختی داشــتند، 
ایــن شــناخت را در اختیــار مســئولین تصمیمگیــر مــی 
گذاشــتند. آن هــم هیــچ وقــت فشــاری از طــرف حــاج 

ــا نبوده اســت. اق

ــم در رده  ــی دان ــر م ــن بهت ــه م ــوم ک ــورد س ــا در م ام
بکارگمــاری قــرار بدهــم، چنــد تــا نکته بــه ذهنــم میاد. 
اینکــه حــاج آقــا اصــرار داشــتند از دهــه 70  یــا میانــه 
ــه نفــس و  هــای دهــه 70 ایــن شــخصیت، اعتمــاد ب
جســارت را بــه دانــش آموختــه هــای دکتــری خوندهی 
دانشــگاه بدهنــد کــه آنهــا بیایند و مســئولیت دانشــکده 
هــا و مســئولیتهای اجرایــی در دانشــگاه را بپذیرند. مثال 
شــما مــی دانیــد اولیــن فــارغ التحصیــل دانشــگاه که به 
مقــام ریاســت دانشــکده رســیده، آقــای دکتــر ایوبــی 
بودنــد در ســال 73 یــا 74. آقــای دکتــر ایوبــی ورودی 
ــیون  ــر کل کمیس ــی دبی ــر ایوب ــتند. االن دکت 61 هس
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ــینمایی  ــاون س ــن مع ــش از ای ــتند و پی ــکو هس یونس
وزارت ارشــاد بودنــد. از دهــه هفتــاد مــن کــه دانشــجو 
ــی از  ــاتید کراوات ــوز اس ــی هن ــکده سیاس ــدم، دانش ش
پیــش از انقــالب داشــت. اســتادهای پیرمــرد. خیلــی 
ــارغ  ــی از ف ــه یک ــد ک ــرار کردن ــا اص ــاج آق ــر. ح پی
التحصیــالن دانشــگاه رئیــس باشــد. آقــای دکتــر ایوبی 
فــوق لیســانس گرفتــه بودنــد، اعــزام شــدند فرانســه و 
دکتــری گرفتنــد. بعــد برگشــتند. فکــر مــی کنم ایشــان 
ابتــدا مدیــر کل آمــوزش شــدند و بعــد رئیس دانشــکده 
سیاســی. آقــای ایوبــی جــوان. ایــن اتفــاق مهمــی بــود 
کــه اتفــاق افتــاد. همیــن اتفاق بــه تدریــج در دانشــکده 
هــای دیگــر هــم افتــاد. خــب دهــه 70 دههــی تحــول 
و یــک نقطهــی عطفــی در دانشــگاه بــود. دانشــکدهی 
ــوان مرکــز مطالعــات فرهنــگ و  ارتباطــات تحــت عن
ارتباطــات ســال 74 تــازه راه افتــاده بــود. دانشــجوهای 
ــد.  ــاع کردن ــال 80 ، 81 دف ــری ورودی 74، در س دکت
ــود.  ــر ب ــر باهن ــای دکت ــل آن آق ــارغ التحصی ــن ف اولی
ــه عنــوان  ــه آقــای دکتــر باهنــر در ســال 82 ب ایشــان ب
رئیــس دانشــکده ارتباطــات حکــم دادنــد. ایــن اتفــاق 
ــدار  ــک مق ــت ی ــکده مدیری ــت. در دانش ــی هس مهم
دیرتــر ایــن اتفــاق افتــاده. فکــر کنیــد ســال 74 فــارغ 
التحصیــل داشــتیم ولــی ایــن اتفــاق مثــال میانــه هــا یا 
ــکده  ــد. در دانش ــروع ش ــه ش ــود ک ــه 80 ب ــر ده اواخ
ــاد.  ــاق افت ــودرزی اتف ــر گ ــای دکت ــاب آق ــا انتص ــا ب م
یــا مثــال حتــی در ســتاد دانشــگاه ایــن جوانگرایــی بــه 
نظــر مــن خیلــی زود اتفــاق افتــاد، زود یعنــی خیلــی 
ــر  ــر از عم ــی زودت ــم. خیل ــت دارم می گ ــوب، مثب خ
ســازمانی دانشــگاه اتفــاق افتــاد؛ طــوری کــه مــن یادمه 
مثــال از همــان دهــه 70 کــه معاونــت طــرح و برنامــه 
شــکل گرفــت، اولیــن مدیــر کل هــای طــرح و برنامــه 
دوبــاره از فــارغ التحصیــالن دانشــگاه شــد. آقــای دکتر 
عیــوض لــو، آقــای دکتــر محمــودی کــه االن دانشــگاه 
تهــران هســتند و آقــای دکتــر الویــری. ایــن مدیــر کلهــا 
هیــچ کــدام عضو هیئــت رئیســه نبودنــد. بافــت هیئت 
رئیســه معاونــان دانشــگاه هســت و خــود حــاج آقــا و 
قائــم مقــام هــای آنهــا. روؤســای دانشــکده هــا همــراه 
بــا معاونهــا عضــو شــورای دانشــگاه هســتند. از نظــر 
حــاج آقــا دو تــا بــازوی مدیریتــی دانشــگاه داشــت. از 

دههــی شــصت یــک بــازو بــود کــه هیئــت رئیســه بــود. 
ــام  ــی بن ــازوی دوم ــصت ب ــه ی ش ــر ده ــا از اواخ تقریب
ــم در  ــکدهها ه ــای دانش ــه روؤس ــگاه ک ــورای دانش ش
آن بودنــد اضافــه شــد. ایــن دو بــازو مــوازی هــم پیــش 
رفتنــد. تقریبــا از دوره ی ســه ســاله اخیــر هیئــت رئیســه 
دیگــه نداریــم و همــان شــورای دانشــگاه هســت کــه بــه 
تنهایــی راجــع بــه امــور دانشــگاه تصمیــم گیــری انجــام 
ــور  ــن ام ــد بی ــی کردن ــک م ــا تفکی ــاج آق ــد. ح می دهن
ــن کار  ــد ای ــی گفتن ــگاه. م ــتیبانی دانش ــی و پش اجرای
ــی و  ــور علم ــد و ام ــه باش ــت رئیس ــرای هیئ ــی ب اجرای
پژوهشــی دانشــگاه کار علمــی هســت و بایــد روؤســای 
دانشــکده هــا باشــند کــه در ایــن حــوزه تصمیــم بگیرند. 
آقــای دکتــر الویــری کــه جــزو فــارغ التحصیــالن جــوان 
ــز  ــس مرک ــوان رئی ــه عن ــه 70 ب ــد، در ده ــگاه بودن دانش
ــوان  ــن ج ــدند. ای ــه ش ــت رئیس ــو هیئ ــات عض تحقیق
گرایــی یکــی از آن نــکات مربــوط بــه بــکار گمــاری در 

ســطح دانشــکدهها و حتــی ســتاد بــود.

تــا جایــی کــه مــن بــه یــاد دارم ایشــان در انتصابهــا بــه 
شــدت و بســیار مشــورت مــی گرفتنــد. مــن شــخصا تــا 
ــاط  ــم هیــچ ارتب ــا حکــم نگرفت موقعــی کــه از حــاج اق
شــخصی خدمــت حــاج اقــا نداشــتم؛ چــون مــن 
ــا درس  ــاد دیگــه حــاج آق ــادم و در دهــه هفت ورودی هفت
ــود. در  ــان ب ــط درس اخالقش ــتند. فق ــی نداش تخصص
درس اخــالق هــم همهــی دانشــجویان بودیــم حــاج اقــا 
کســی را بــه اســم و چهــره نمــی شــناختند. منــم رشــته ام 
الهیــات یــا علــوم و قــرآن و اینهــا نبــود کــه خدمــت حاج 
آقــا کالس داشــته باشــم. لــذا حــاج آقــا نمــی شــناختند 
تــا زمانــی کــه حکــم دادنــد. پــس مــن چطــوری پیــدا 
شــدم یــک دفعــه حکــم گرفتــم؟ علــت آن مشــورتهایی 
بــوده کــه ایشــان گرفتهانــد. معــاون طــرح و برنامــه قبلــی 
ــرای  ــان ب ــود ایش ــک خ ــا کم ــتند ب ــور داش ــوز حض هن
ــه  ــه اینک ــی ن ــد. یعن ــزی می ش ــه ری ــان برنام جانشینش
ــی  ــا حت ــت ی ــار بگذارن ــری کن ــه داری می ــما رو ک ش
هســتی در دانشــگاه میــری یــک بخــش دیگــر و بــه شــما 
ــه اینطــوری  ــم. ن ــم کــه تعییــن مــی کن ــداره، من ربــط ن
نبــود.  معــاون طــرح و برنامــه آقــای دکتــر قصــاری بودند 
ــان  ــتند. ایش ــت هس ــوزه ی ریاس ــر کل ح ــه االن مدی ک
مــی خواســتند برونــد معاونــت اداری مالــی دانشــگاه. به 
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خــود آقــای قصــاری حــاج آقــا گفتــه بــود بایــد بگــردی 
کســی را مناســب ایــن کار بــرای جانشــینت پیــدا کنــی. 
ــاه  ــزدان پن ــای ی ــاج آق ــان ح ــن از مشاورش ــدای از ای ج
ــد.  ــه بودن ــورت گرفت ــتند، مش ــگاه نیس ــه االن دانش ک
جــدای از ان از آقــای دکتــر مهــدوی هــم مشــورت گرفته 
بودنــد. از آقــای دکتــر باقــری کــه قبــل تــر معــاون طــرح 
ــد.  ــه بودن ــد هــم مشــورت گرفت و برنامــه دانشــگاه بودن
نتیجــه مشــورتها ایــن می شــد کــه مــن را  هــم کــه نمــی 
شــناختند، می پذیرفتنــد چــون بقیــه مشــورت داده بودند. 
شــبیه بــه همیــن در تعییــن روؤســای دانشــکده هــا اتفاق 
مــی افتــاد. واقعــا نــه اینکــه رای گیــری کننــد در شــورای 
دانشــکده، اینجــا اینطــوری نبــود. امــا بــه نظــر اعضــای 
دانشــکده احتــرام مــی گذاشــتند و مشــورت می گرفتنــد.

ــه  ــد ک ــی فرمودی ــت علم ــای هیئ ــث اعض در بح
ــا  ــه م ــی ک ــتند. روایت ــتقیم نداش ــان ورود مس ایش
شــنیدیم ایــن هســت کــه بعضــا اســاتیدی کــه بعــد 
ــی  ــم حت ــران ه ــگاه ته ــی از دانش ــالب فرهنگ از انق
بیــرون شــده بودنــد رو حــاج آقــا شــخصا خودشــان 

ــد. ــی کردن ــوت م دع

ــدوی  ــای مه ــوم آق ــاص مرح ــای خ ــی ه ــی از ویژگ یک
و  عــزل  اولشــون _چــون  رده  انتصابهــای  در  کنــی 
ــت  ــا دخال ــاج آق ــر را ح ــن ت ــای پایی ــای رده ه انتصابه
ــرش  ــت پذی ــان ظرفی ــه ایش ــود ک ــن ب ــد_ ای ــی کردن نم
ــر کالس  ــن س ــد م ــر کنی ــی فک ــتند. یعن ــش را داش چال
می دونــم کــه اقــای فالنــی دائــم اهــل ســوال کردنــه ولــی 
ــذارم  ــاز می گ ــون رو ب ــون ایش ــه میکروف ــا همیش اتفاق
کــه هروقــت خواســت حــرف بزنــه. ایــن نشــون میــده 
کــه یــک ظرفیــت مضاعفــی خداونــد در مــن گذاشــته 
کــه هرچقــدر هــم ایشــان بــا ســواالتش ممکنــه اختــالل 
ایجــاد کنــه ولــی مــن حاضــرم کــه ایشــان باشــه؛ چــون 
آن ســوال کردنهــا خوبــه بــرای همــه. بچــه ها حواسشــان 
ــرش  ــت پذی ــا ظرفی ــاج آق ــس ح ــه. پ ــر میش ــع ت جم

ــتند. ــا داش ــش را در انتصابه چال

ایــن تضــارب آرایــی کــه در دانشــگاه بــود، کــه بعضا 
ــی  ــی فعل ــن خروج ــی همی ــد، یعن ــاره کردی ــم اش ه
دانشــگاه مثــل دکتــر پیغامــی زیــر دســت اســاتیدی 

درس خوندنــد کــه شــاید هیــچ تعلــق خاطــری بــه 
اقتصــاد اســالمی نداشــتند.

ــتخدام  ــذب و اس ــث ج ــان بح ــه هم ــم میش ــن ه ای
اعضــای هیئــت علمــی. منتهــی عــرض کنــم مربــوط 
ــد از  ــاد. بع ــه هفت ــا ده ــی ت ــصت و حت ــه ش ــه ده ب
ــدا  ــه پی ــگاه ادام ــر در دانش ــن روال کمت ــر ای ــن دیگ ای
کــرد. مــن موقعــی کــه مســئولیت دفتــر حفــظ و نشــر 
اثــار حــاج اقــای مهــدوی را داشــتم چندیــن پســت بــا 
همیــن رویکــرد مــا تولیــد کردیــم و کار کردیــم راجــع 
ــا را  ــگاه و اینه ــی دانش ــتادهای قدیم ــی از اس ــه بعض ب
بــا همیــن رویکــرد یعنــی ظرفیــت پذیــرش چالــش و 
تضــارب آرایــی کــه دانشــجو می تونه پختــه بشــه از این 
مســیر و آن آزاد اندیشــی کــه حــاج آقــا برایشــان خیلــی 
مهــم بــود. البتــه در محیــط دانشــگاهی نــه اینکــه ایــن 
تیــپ تضاربهــا را ببریــم رســانه ای کنیــم و اجتماعــی 
کنیــم. هــر وقــت می شــد حــاج اقــا بــه اصــول اولیــه 
خودشــان بــر می گشــتند و بعضــی از عرصه هــا را 
حکــم مــی کردنــد که اســتاد غیــر انقالبــی نمی خــوام، 
ــای  ــی در فض ــی دم. ول ــح م ــی را ترجی ــتاد انقالب اس
تضــارب آرایــی کــه داخــل دانشــگاه هســت نــگاه حاج 
ــجویی  ــالهایی در دوره دانش ــن س ــوده و م ــن ب ــا ای آق
خــودم اینهــا را مشــاهده کــردم. شــاید شــما اآلن اگــر 
ــمتی  ــادی س ــد ه ــر محم ــای دکت ــد آق ــتجو کنی جس
و اقــای دکتــر هادیــان. اینهــا در ســالهای 74 و 75 
کــه اعضــای دانشــکده علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران 
بودنــد. اینجــا آمدنــد در یک مقطعــی رئیس دانشــکده 
سیاســی و معــاون دانشــکده سیاســی شــدند. ایــن دو 
ــت  ــی دول ــه مدن ــین جامع ــگامان تئوریس ــر از پیش نف
ــا  ــی در اینج ــک مقطع ــا در ی ــد. ام ــات بودن اصالح
حضــور داشــتند. از ایــن اســامی زیــاد می شــنوید. در 
دوره هــای مــا هــم کــه مدیریتــی بودیــم ایــن اســامی 
کــم نبــود. میانــه هــای دهــه هفتــاد در مرکــز مطالعات 
ــتیم.  ــس داش ــن جن ــاره از ای ــات دوب ــگ و ارتباط فرهن
اقــای دکتــر مجیــد تهرانیــان کــه اصــال در ایــران اســتاد 
ــات  ــز تحقیق ــالب در مرک ــش از انق ــان پی ــود. ایش نب
صــدا و ســیما بــوده و بعــد پیــش از انقــالب مهاجــرت 
کــرده بــه امریــکا و آنجــا اســتاد دانشــگاه هاوایــی بــود. 
ــی و  ــی درس ــن برنامه ــروه تدوی ــو کارگ ــان عض ایش
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ــات در  ــگ و ارتباط ــات فرهن ــز مطالع ــات مرک مطالع
ــی  ــای خاتم ــود آق ــود. خ ــاد ب ــه هفت ــای ده ــه ه میان
عضــو آن مرکــز و کارگــروه بودند پیــش از دوره ریاســت 
جمهــوری، آقــای دکتــر چنگیــز پهلــوان، آقــای دکتــر 
اکبــر، آقــای دکتــر هوشــنگ مهــدوی و ... جزو اســاتید 
اینجــا بودنــد. یکــی از دالیــل ایــن بــود کــه حاج اقــا آن 
تضــارب آرا را مایــل بودنــد بچــه هــا در محیــط واقعــی 
پیــدا کننــد. یعنــی اگــه قــرار در حــوزه فرهنــگ حرفــی 
ــان  بشــنوند، در مــردم شناســی حرفــی بشــنوند، از زب
چنگیــز پهلــوان بشــنوند کــه اگــه قــرار باشــه هضمــش 
کننــد یــا پاســخی برایــش داشــته باشــند بــا تکیه بــه آن 
دانــش معارفیشــون همیــن جــا باهــاش برخــورد کنند؛ 
ــذاری  ــت گ ــری و سیاس ــم گی ــط تصمی ــه در محی ن
بیــرون. یــک بحثــی تضــارب آرا بــود یــک بحــث ایــن 
ــته  ــگاه نتونس ــالن دانش ــارغ التحصی ــوز ف ــه هن ــود ک ب
بودنــد مــدارج علمــی مختــص خودشــون رو درســت 
طــی کننــد و بیان مســئولیت بگیرنــد. دانشــکده اقتصاد 
ــا مســئولیت اقــای دکتــر  مــا تمــام دهــه شــصت رو ب
ــئولیت  ــا مس ــاد ب ــه هفت ــود. ده ــده ب ــان گذران درخش
آقــای دکتــر خلیلــی عراقــی کــه اســتاد دانشــگاه تهــران 
ــا  بودنــد و آقــای دکتــر فرزیــن بخــش اداره شــد. 81 ی
ــادا برگشــتند.  82 اقــای دکتــر زاهــدی وفــا تــازه از کان
83 ایشــان منصــوب می شــوند بــه عنــوان رئیــس 
ــارغ  ــه ف ــض اینک ــه مح ــی ب ــاد. یعن ــکده اقتص دانش
التحصیــل میــاد، حــاج آقــا اســتفاده مــی کنند. تــا قبل 
از آن رشــد مــی دادنــد فــارغ التحصیالن را در دانشــکده 
هــا امــا در ســطح معــاون اموزشــی، معاون پژوهشــی، 
قائــم مقــام دانشــکده تــا اینکــه کــم کــم ایــن ظرفیــت 
ایجــاد بشــه. در دانشــکده مــا هــم اینطــور بــود. قدیمی 
تریــن فــارغ التحصیالنی کــه در دانشــگاه ماندنــد دکتر 
ــده  ــری و بن ــر باق ــای دکت ــه. آق ــتند دیگ ــودرزی هس گ
ــی  ــای لطیف ــه آق ــا دیگ ــد از م ــتیم. بع ورودی 70 هس
ورودی 75 هســت. آقــای دکتــر گنجعلــی ورودی 77 
هســت. خــب از 66، 67،68 کســی در دانشــکده 
نبــوده کــه مســئولیت بگیــره. درصورتــی کــه دانشــگاه 
سیاســی  خــب آقــای جمــال زاده یــک دوره ای رئیــس 
ــر  ــای دکت ــتند. آق ــدند. ورودی 61 هس ــکده ش دانش
درخشــان یــک دوره رئیــس دانشــکده شــدند. یعنــی از 

قدیمــی هــا ماندنــد ولی مــا اینطور نداشــتیم. لذاســت 
کــه مــا دیرتــر از نظــر حــاج آقــا بــه پختگــی رســیدیم 
وگرنــه تــا قائــم مقــام رئیــس دانشــکده هــم آقــای دکتــر 
باقــری بودنــد امــا رئیس دکتــر رضاییــان بودنــد. از یک 
جایــی دیگــر ایــن جمــع بنــدی حاصــل شــد کــه دیگه 
فــارغ التحصیــالن بــه ایــن پختگــی الزم برای ریاســت 
دانشــکده رســیدند. پــس تضــارب تنهــا نبــوده. یــک 
دلیــل هــم ایــن بــوده کــه تربیــت نیــرو بــه انــدازه کافــی 
ایجــاد نشــده. دانــش آموختــه هنــوز کارآزمــوده نشــده.

حــاج آقــای مهــدوی کنــی اهــل ایــن تضــارب بودنــد. 
شــما در ســلوک سیاسیشــون هــم مــی بینیــد. اون رو 
ــا  ــای م ــری ه ــگ نظ ــدار تن ــک مق ــای ی ــد پ بگذاری
ــم  ــم و آمدی ــگاه بودی ــای دانش ــه ه ــش آموخت ــه دان ک
مســئولیت گرفتیــم. حــاال دیگه مــا حاضر نیســتیم غیر 
ــم.  ــوت کنی ــی را دع ــان کس ــری خودم ــوب فک چارچ
ــت  ــا در مدیری ــتها! م ــور نیس ــت اینط ــه در مدیری البت
ــدون تعلقــات هــم اســتفاده  ــم کــه ب اســتادهایی داری
ــوری  ــا اینط ــکده ه ــی دانش ــی در خیل ــم ول ــی کنی م
نیســت. اینــو مــن پــای حــاج اقــا نمی گذاشــتم. حــاج 
ــد ورود  ــی گرفتن ــرد م ــان روی ف ــر تصمیمش ــا دیگ اق
نمــی کردنــد بــه تصمیمــات آن فــرد. سلســله مراتــب 
را رعایــت مــی کردنــد. مگــر اینکــه مثــال گزارشــهای 
دانشــجویی زیــادی بــرای مخالفــت بــا اســتادی مــی 
آمــد. بــه رئیــس دانشــگاه در دهــه هفتــاد حتــی تــا دهه 
هشــتاد بچــه هــا دسترســی داشــتند. دانشــجوها مــی 
ــای  ــدگاه ه ــه دی ــبت ب ــه نس ــی ک ــک گروه ــدند ی ش
ــد و  ــی دادن ــان م ــش نش ــتاد واکن ــک اس ــی ی سیاس
ــس  ــق رئی ــم از طری ــد آن ه ــی کردن ــا ورود م ــاج اق ح
دانشــکده. امــا دردعــوت هــا اگــر تنــگ نظــری هایــی 
هســت پــای مــا بذاریــد کــه دیگــر تضــارب آرا وجــود 
ــود  ــالن خ ــارغ التحصی ــه 89 ف ــه از ده ــته وگرن نداش
دانشــکده سیاســی شــدند رئیــس امــا بــه تدریــج دیگه 
مثــال از هفتــاد و شــش و هفتــاد هفــت بــه بعــد دیگــه 
ــای  ــی اق ــک زمان ــم. ی ــابقه ای نداری ــن س ــا همچنی م
ــن  ــد. م ــی دادن ــا درس م ــور اینج ــن کدی ــر محس دکت
چــون عالیــق سیاســی داشــتم کالســهای دانشــجویان 
سیاســی رو زیــاد شــرکت مــی کــردم. مــی رفتــم از نگاه 
هــا و دیــدگاه هــا اســتفاده مــی کــردم. خــب دیگــه بعدا 
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از یــک مقطــع دیگــه اینهــا اصــال نبــود. جالب هســت 
پــای حــاج آقــای علــم الهــدی هــم اینهــا را نگذاریــد؛ 
بــا اینکــه االن یــک روایــت هــم ایــن هســت کــه اینهــا 
ــوری  ــه اینط ــه درحالیک ــته میش ــان گذاش ــای ایش پ
ــام آن  ــدی تم ــم اله ــای عل ــاج آق ــون ح ــت. چ نیس
ســالها معــاون آموزشــی بودنــد. دهــه 60 هــم بودنــد، 
دهــه 70 هــم بودنــد و ایــن اتفاقــات مــی افتاده اســت. 

ایــن را پــای خــود مــا بایــد بگذاریــد. 

اداره  و  گیــری  تصمیــم  مــدل  خصــوص  در 
جلســات کــه اشــاره ای هــم کردیــد، ســبک 
هــای مختلفــی هســت. حــاج آقــا فکــر مــی کنــم 
نظــرات مختلــف را مــی شــنیدند و تصمیــم گیری 
مــی کردنــد. برآینــد مــن از صحبتهــای شــما ایــن 

ــد. ــح بدی ــم توضی ــورد ه ــن م ــا در ای ــود. لطف ب

ــا دو  ــم ب ــم. بازه ــی نزن ــرف کل ــورد ح ــن م ــن در ای م
خاطــره یــک نکتــه بــه شــما بگــم. یــک خاطــره اینکــه 
خــب دانشــگاه کوچیکــه دیگــه. شــورای دانشــگاه قبال 
تقریبــا شــش تــا رئیــس دانشــکده داشــت، 5 تــا هــم 
معــاون بودنــد. 2 تــا عضــو حقیقــی هــم داشــت. حاج 
آقــای باقــری هــم مــی آمدنــد. در مجمــوع با 14 یــا 15 
نفــر شــلوغ تریــن جلســه دانشــگاه بــود. بــا ایــن وجود 
ــا  ــی تعارفه ــه، کم ــر بش ــلوغ ت ــات ش ــد جلس هرچن
بیشــتر میشــه و دیگــه افــراد خیلی بــه موضوعــات ورود 
نمــی کننــد. بنابرایــن تیمهــای کوچــک تر برای جلســه 
بهتــر مــی تواننــد عملیاتــی تصمیــم بگیرنــد. در یــک 
ــه  ــی جلس ــتور اصل ــگاه، دس ــورای دانش ــه ی ش جلس
ــی  ــود در حوزه ــدی ب ــتهی جدی ــک رش ــنهاد ی پیش
ــس  ــده در پردی ــنهاد دهن ــد. پیش ــه می ش ــفه ارائ فلس
خواهــران بــود. در آن جلســه از طرف پردیــس خواهران 
همیشــه در شــورای دانشــگاه و هیئــت رئیســه رئیــس 
پردیــس خواهــران یعنــی حاجیــه خانــم شــرکت مــی 
کردنــد. در آن جلســه مدیــر گــروه یــا معــاون آموزشــی 
وقــت کــه خانــم دکتــر مهــدوی هــم بــه عنــوان مدافع و 
مطلــع اصلــی از آن برنامــه بودنــد. در واقــع حــاج آقا با 
دو بزرگــواری مواجــه بودنــد که همســر و فرزند ایشــون 
بودنــد. اینهــا مــی خواســتند در برابــر یــک جمــع مثــال 
ــاع  ــه ای دف ــک برنام ــا از ی ــری آق ــارده نف ــیزده چه س

ــار  ــت اظه ــم می خواس ــی ه ــر کس ــا اگ ــد. اتفاق کنن
نظــر کنــه، رئیــس دانشــکده الهیــات وقــت بــود؛ چون 
ــفه  ــه ای از فلس ــته نوآوران ــکده اش رش ــودش دانش خ
ارائــه نــداده بــود بایــد بــه عنــوان مخالــف صحبــت می 
کــرد و اســتقبال نمــی کــرد. حــاج آقــا انتظــار داشــتند 
ایــن برنامــه، بــا یــک طیــف مخالفــت جــدی مواجــه 
بشــه. از قضــا آن روز مــن دبیــر شــورای دانشــگاه بــودم. 
ــس  ــچ ک ــدم هی ــد ، دی ــرح ش ــوع ط ــی موض ــا وقت ام
اظهــار نظــر نمــی کنــه. نــه رئیــس دانشــکده الهیــات 
کــه مــن منتظــر بــودم در مخالفــت اظهــار نظــر کنــه، 
نــه بقیــه افــراد کــه معمــوال مخالفــت هایــی بــا پردیس 
ــاید  ــاال ش ــرد. ح ــت نک ــس مخالف ــچ ک ــتند. هی داش
همــه در ایــن تعــارف مانــده بودنــد کــه خــب آخــه من 
بخــوام بــا درخواســت خانــم دکتــر مهــدوی یــا حاجیه 
خانــم مخالفــت کنــم کــه نمی شــه! همیــن تصوراتــی 
کــه مــا معمــوال داریــم. امــا باورتــون نمی شــه، حــاج 
آقــا یکــی دوبــار پرســیدند کســی حرفــی نــداره؟ آقــای 
فالنــی نکتــه ای نــداره؟ اون آقــا گفــت نــه، اون یکــی 
گفــت نــه. ظاهــرا بایــد بگیــم مصــوب هســت دیگــه. 
ــتند  ــرد. نشس ــن کاری نک ــال چنی ــا اص ــاج آق ــا ح ام
خودشــان روی صندلــی نقــد و مخالفــت. نمی دونیــد 
چــکار کردنــد بــا ایــن برنامــه! منابعــش را پرســیدند و 
زیــر ســوال بردنــد، از رویکردهــا پرســیدند، خواســتند 
ببیننــد شــما بــه کجاهــا مراجعــه کردیــد، چــرا بــه ایــن 
ــم  ــاعت و نی ــک س ــت ی ــام آن وق ــد. تم ــمت آمدی س
آن جلســه بــه بحــث جــدی حــاج آقــا گذشــت. بقیــه 
حضــار شــدند نظــاره گــر منتقــد کــه داره نقــد می کنــه 
ــا داوری  ــازه آنه ــه ت ــده ک ــخ می ــه داره پاس ــع ک و مداف
کننــد کــه حــق را بــه اینــور می دهنــد یــا اونــور. تقریبــا 
نزدیــک آخــر جلســه کــه شــد بــه حــاج آقــا یــاداوری 
کردنــد جلســه داره تمــام میشــه و باید تصمیــم بگیریم. 
جالبــه کــه موقــع رای گیــری شــد. دوبــاره افــراد ماندند 
چــی بگــن. خــب اگــر مخالفتهــا و نقدهــای حــاج آقا 
رو مبنــا بگیریــم مــا نبایــد چیــزی بگیــم یعنــی بایــد 
عینــا بگیــم مخالفیــم ولــی اگــر ایــن نقدهــا درســت 
ــرا  ــس چ ــه پ ــد ک ــم می ش ــراد ه ــود اف ــد خ ــود، نق ب
شــما ورود نکردیــد؟ اگــر هــم موافقیــد کــه از اول هــم 
گفتیــد مــا نکتهــای نداریــم، یعنی موافــق دیگــه. یعنی 
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ــی  ــه مخالفت ــه چ ــه االن دیگ ــوب بش ــه مص ــی تون م
داریــد بکنیــد؟ حــاج آقــا فرمودنــد کــه ایــن نــکات را 
کــه یادداشــت کردیــد بــه عنــوان تکملــه بهشــون بدیــد 
ــوب  ــه را مص ــتند، برنام ــری نداش ــاء نظ ــون اعض و چ
دانســتند. مــن بعــد از جلســه همــان روز یــا روز بعدش 
یــا هفتــه بعــد خدمت حــاج اقــا یــک بازخــوردی دادم. 
گفتــم مــن  برایــم واقعــا یادگیرنــده بــود آن جلســه. مــن 
تخصصــی نداشــتم اظهــار نظــر کنــم امــا واقعــا فکــر 
کــردم کــه شــما هــم وقتــی بقیــه دیگــه اظهــار نظــری 
نمــی کننــد مصــوب تلقــی مــی کنیــد. دیگــه چــی از 
ایــن بهتــر وقتــی همــه دارنــد امضــا مــی کننــد. ولــی 
شــما اتفاقــا بــرای آنکــه جلــوی ایــن فضــا را بگیریــد 
کــه هیــچ کــس اینجــا قــرار نیســت از جهــت علمــی 
پوششــی داشــته باشــه. و اگــر می خــوان برنامهــای ارائه 

کننــد، بایــد از آن دفــاع کننــد.

جالــب اینکــه شــبیه بــه ایــن موضــوع حــدود 2 ســال 
ــد نظــام  ــه جدی ــن برنام ــورد ای ــاره در م بعــد هــم دوب
مــاژوالر دانشــکده مدیریــت کــه تــازه امســال اجرایــی 
ــورای  ــد ش ــی آم ــه وقت ــن برنام ــاد. ای ــاق افت ــد، اتف ش
دانشــگاه، تقریبــا شــبیه به ایــن حالت شــد. آقــای دکتر 
ــودرزی  ــر گ ــای دکت ــه و آق ــن برنام ــئول ای ــی مس لطیف
رئیــس دانشــکده مدیریــت بــود. دکتــر لطیفی بــه عنوان 
مســئول ایــن برنامــه آمدنــد از برنامــه دفــاع کننــد. حاال 
مــا هــم کــه درجریــان برنامــه بودیــم، در مســئولیتهای 
خودمــان در دانشــگاه عضــو شــورای دانشــگاه بودیــم. 
یعنــی شــاید 5 تــا مدیریتــی بودیــم ولــی خــب برنامــه 
ــم  ــد کنی ــتیم نق ــی تونس ــه نم ــا ک ــت. م ــئول داش مس
چــون خودمــان در تدویــن بودیــم. بقیــه دانشــکدهها 
احتمــاال موضعشــان ایــن بــود کــه ایــن خــودش یــک 
نــوآوری اســت. چــه اشــکالی داره برنامــه کلــی هــم که 
نیســت بــرای دانشــکده مدیریت هســت. فلــذا آنها هم 
حرفــی نزدنــد. عیــن همــان اتفــاق اینجــا هــم افتــاد. 
خــود حــاج آقــا وقتــی دیدنــد کســی نقــد نمــی کنــه 
نشســتند در جایــگاه مننقــد. بــا اینکــه ورود تخصصی 
مدیریتــی نمــی کردنــد امــا دوبــاره شــروع کردنــد؛ این 
الگــو را از کجــا آوردی؟ چــرا اینطــوری؟ چــرا بــا همان 
جریــان عــادی 210 واحــدی پیــش نمی رویــد؟ بخش 
معارفــی را کجــا دیدیــد؟ ایــن بخــش تخصصــی چــرا 

بچــه هــا بایــد اینطــور باشــند؟ چــرا ایــن دســته بنــدی 
ارائــه شــده؟ واقعــا ایــن یــک ســاعت و نیــم آقــای دکتــر 
گــودرزی و لطیفــی یکســره مشــغول بحــث بودنــد. حاج 
آقــا یــک طــوری ســوال مــی کردنــد و پاســخ مــی گرفتند 
و نســبت بــه پاســخ یــک طــوری وانمــود مــی کردنــد که 
گویــا قانــع نشــدند. تمــام کــه شــد ما دیگــه اصــال منتظر 
بودیــم زودتــر اعــالم مخالفــت بشــه بریــم. یعنی خســته 
شــدیم اینقــدر حــاج اقــا ورود کردنــد و ظاهــرا هــم قانــع 
نشــدند. کســی هــم جرئــت نداشــت مثــل آن دفعــه بگــه 
حــاج آقــا موافقیــم. انتظار داشــتیم حــاج آقا مخالفتشــان 
را بــه عنــوان مصوبــه اعالم کننــد و دبیر شــورای دانشــگاه 
هــم بــه عنــوان مخالــف ثبــت کنــه و تمام بشــه امــا دقیقا 
ــتیم  ــار داش ــه انتظ ــزی ک ــس آن چی ــه عک ــل آن دفع مث
عمــل کردنــد. دوبــاره خطــاب کردنــد کــه خــب تشــکر 
از نــوآوری کــه داشــتید. نکاتــی کــه مــن گفتــم بــه عنــوان 
تکملــه لحــاظ کنیــد و برنامــه مصــوب بشــه. فکــر مــی 
کنــم اگــر دوســتان بخاطــر بیارنــد خــود دکتــر لطیفــی و 
گــودرزی هــم باورشــان نمــی شــد همچیــن جمعبندیای 
بشــه. از ایــن دو خاطــره ایــن نتیجــه را مــی خواهــم بگیرم 
کــه اوال در مباحــث کارشناســی بــه شــدت قائل بــه ورود 
بودنــد. مــن کــه در هیئــت رئیســه مســئول طــرح و برنامه 
ــاج  ــود. ح ــن ب ــت م ــگاه دس ــام دانش ــار و ارق ــودم، آم ب
ــا حتــی تکلیــف مــی کردنــد گاهــی از جهــت آمــار  آق
و ارقــام شــما بگیــد. از جهــت بودجــه ای بگیــد ببینــم 
کــه ایــن طرحــی کــه داره صحبــت میشــه اثــر مالــی آن 
چقــدره، آیــا اثــر مالــی آن را لحــاظ کردیــد؟ مثــل نقــدی 
ــس  ــات مجل ــه مصوب ــی ب ــان گاه ــورای نگهب ــه ش ک
می کنــه کــه بــار مالــی چنیــن طرحــی در بوجــه منظــور 
نشــده اســت. می خواســتند کــه اظهــار نظــر کارشناســی 
و تخصصــی از آن نظــر حتمــا انجــام بشــه. ایــن را گاهی 
تکلیــف مــی کردنــد گاهی مــی خواســتند. مــن فکر می 
کنــم دوســتانی کــه خــالف ایــن نظــر حــاج اقــا عمــل 
مــی کردنــد خــب نمــی پســندیدند حــاج آقــا و ایــن را 
نقطــه ضعــف تلقــی مــی کردنــد کــه اگــر یــک طرحــی 
هســت و شــما کارشــناس آن هســتید، بایــد راجــع بهش 
ــرای تصمیــم گیــری  اظهــار نظــر کنیــد. اطالعــات را ب
حتمــا مــی خواســتند؛ بخصــوص ســوابق یــک موضــوع 
در خــود دانشــگاه و ســوابق آن موضوع در ســایر دانشــگاه 
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ــان خاطــر از ایــن دو موضــوع هــم دو  ــرای اطمین هــا. ب
ــورای  ــه و ش ــت رئیس ــوص در هیئ ــان مخص ــر ایش نف
دانشــگاه داشــتند. یــک نفــر کــه به صــورت ذهنــی بانک 
اطالعــات دانشــگاه بــود. تاریــخ مصوبــات دانشــگاه در 
ــر  ــه و دبی ــت رئیس ــر هیئ ــه دبی ــان ک ــاور ایش ــن مش ذه
شــورای دانشــگاه بودنــد، یعنــی حــاج آقــای یــزدان پنــاه، 
بــود. ایشــان یــک ذهــن و حافظــه بســیار قــوی و فعالــی 
در مــورد ســوابق داشــتند. مــا بعــدا در طــرح و برنامــه کل 
مصوبــات دانشــگاه را جمــع کردیــم و نــرم افــزار کردیــم 
ولــی تــا قبــل از آن حــاج آقــا بــرای تضمیــن اینکه ســوابق 
ان بــه چــه نحــوی بــوده -مثــال دانشــجویی میــاد یــک 
طرحــی میــاره کــه ســفر زیارتــی دانشــجویان تــرم جدید 
را عــوض کنــه- مــی گفتنــد غیــر از بررســی کارشناســی 
خودتــان، ســوابق ایــن موضــوع در دانشــگاه -مثــال هفت 
ســال پیــش کــه شــما مســئول نبــودی کــس دیگــری بود، 
آیــا ایــن کار را کــرده؟ اگــر کــرده بــه چــه دلیــل مــا آنجــا 
در هیئــت رئیســه چــه تصمیــم مــی گرفتیــم؟- بررســی 
ــد. موضوعــات  شــود. موضوعــات را بداهــه نمــی دیدن
ــم  ــری ه ــاور دیگ ــک مش ــتند. ی ــی دانس ــه دار م را ریش
ــکده  ــو دانش ــاتید مدع ــم از اس ــان ه ــه ایش ــتیم ک داش
مدیریــت بودنــد. آقــای دکتــر ســید اصفهانــی کــه جــزو 
نســل قبلــی آقــای دکتــر آذر محســوب می شــوند. 
ــگاه  ــت دانش ــابقه ریاس ــی س ــید اصفهان ــر س ــای دکت آق
ــر و ســابقه ریاســت دانشــگاه تربیــت مــدرس را  امیرکبی
ایشــان داشــتند و خودشــان هــم عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه امیرکبیــر بودنــد و در خیلــی از شــوراهای وزارت 
ــی  ــاور حقیق ــم مش ــان ه ــتند. ایش ــابقه داش ــوم س عل
حــاج آقــای مهــدوی بودنــد در هیئــت رئیســه و شــورای 
دانشــگاه. مــا گاهــی طــرح مــی بردیــم مثــال بــرای حــوزه 
ــای  ــه آق ــد ک ــا رو می کردن ــاج آق ــانی، ح ــع انس ی مناب
ســید اصفهانــی شــما نظــرت چیــه؟ ایشــان مــی گفــت 
مثــال تربیــت مــدرس یــک هیچنیــن چیــزی اجــرا کــرده 
ــد. وزارت  ــم ببینی ــدرس را ه ــت م ــه تربی ــما تجرب و ش
علــوم در یــک دههــای ایــن را اجــرا کــرده، بریــد ببینیــد. 
اینهــا یعنــی مدیریــت دانــش منتهــی بــه ســبک غیــر نرم 
افــزاری. یعنــی شــما االن بــا نــرم افــزار ســابقه پایــان نامه 
ــا  ــه آی ــد ک ــتجو می کنی ــق رو جس ــینه تحقی ــون و پیش ت
پایــان نامهــای شــبیه ایــن بــوده یا نــه. امــا دوره ای کــه این 

امکانــات نبــوده، افــراد ایــن کار را بــرای بهبــود و ارتقــای 
کیفیــت تصمیــم گیــری از نظــر حــاج آقــای مهــدوی اجرا 

مــی کردنــد.

مصاحبه با دکتر نادر جعفریمصاحبه با دکتر نادر جعفری
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زیرذرهبینپژوهشگران
در این قسمت خالصه ی مقاالتی که به بررسی سیره مدیریتی آیت اهلل مهدوی کنی )ره( پرداخته اند را  از نظر میگذرانید

عنوان مقاله: 

اصــول مدیریتــي آیــت اهللا مهــدوی کنــي)ره( در کمیتــه 
هــای انقــالب اســالمي 

نویسندگان:

مهدی پورجعفری صدرآباد

محمدحسین زارعزاده مهریزی

دکتر اصغر افتخاری

چکیده مقاله:

بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمي ایــران، کشــور برای 
ــي  ــل حیات ــن عام ــوان مهمتری ــه عن ــت ب ــن امنی تأمی
سیاســي، نیازمنــد بــود نهــادی را تشــکیل دهــد و بــا 
ــوب و  ــران، آش ــه بح ــح، ب ــت صحی ــری و مدیری رهب
ناامنــي خاتمــه دهــد. لــذا رهبــران انقــالب اســالمي 
نهــادی خودجــوش و مردمــي بــه نــام کمیتــه انقــالب 
اســالمي را تأســیس و ریاســت آن را بــر عهــده آیت اهللا 
مهــدوی کنــي گذاردنــد. کســي میتوانســت بحرانهای  
داخلــي چندجانبــه  کشــور ازجملــه گروهکهــا، 

ــر  ــه ه ــان و... ک ــلطنت طلب ــالب، س ــن، ضدانق منافقی
روز در گوشــهای از کشــور خرابــي بــه عمــل میآوردنــد 
را ســامان دهــد کــه بتوانــد بــا رهبــری و مدیریــت دقیــق 
ــه  ــا مقابل ــا توطئهه ــي ب ــای انقالب ــری نیروه و بهکارگی
ــه ایــن پرســش  ــه دنبــال پاســخ  ب نمایــد. نگارنــدگان ب
ــي  ــدوی کن ــاهللا مه ــت آیت ــول مدیری ــه اص ــتند ک هس
 
ً
ــي اســالمي در شــرایط کامــال ــه انقالب ــرای اداره کمیت ب
بحرانــي کشــور چــه بــوده اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن 
ــی  ــامل: نحوه ــه ش ــي ک ــؤاالت فرع ــدا س ــش، ابت پرس
ــاني،  ــع انس ــت مناب ــازماندهي، مدیری ــزی، س برنامهری
هدایــت و کنتــرل ایشــان بــه چــه ترتیبــي بــوده اســت را 
بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا اســتخراج نمودنــد. 
نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد آیتــاهللا مهــدوی کنــي برای 
ــرای  ــده را ب ــالت عم ــه، دو رس ــری کمیت ــت و رهب هدای
خــود مشــخص کردهانــد؛ اول بــا بهکارگیری روشــهای 
درســت مدیریتــي در چارچــوب مبانــي فقــه اســالمي، 
ــرای ایشــان معیــن شــده اســت را اجــرا  وظایفــي کــه ب
 از ظرفیــت نهــاد کمیتــه انقــالب اســالمي 

ً
نمایــد و ثانیــا

در جهــت کادرســازی نیروهــای انقالبــي و مؤمــن 
ــادرت ورزد. مب

زیر ذره بین پژوهشگرانزیر ذره بین پژوهشگران
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عنوان مقاله:

درآمــدی بــر تبییــن ســیره آیــت اللــه مهــدوی کنــی)ره( 
ــی_ ــه علم ــی )مقال ــی سیاس ــداز بازاریاب ــم ان از چش

) تخصصی

نویسنده:

دکتر نادر جعفری

بخشی از مقدمه و طرح مسأله مقاله:

ــی سیاســی، دانشــی میان رشــته ای اســت کــه از  بازاریاب
پیونــد رویکردهــا و فنــون بازاریابــی بــا حــوزه ی سیاســت 
در مقوله هــای کاربــردِی دولــت، انتخابات، و دیپلماســی 
حاصــل شــده و ســعی خــود را مصــروف تبییــن و تحلیل 
و  سیاســت مداران  احــزاب،  اقدام هــای  و  رفتارهــا 
ــوده  ــی نم ــی و بین الملل ــای داخل ــا در عرصه ه دولت ه
ــوزه  ــن ح ــا ای ــط ب ــای مرتب ــابقه ی پژوهش ه ــت. س اس
بــه دهــه ی 1960 و ســالهای پــس از آن برمی گــردد 
 تبلیغــات سیاســی کاندیداهــا مــورد مطالعــه 

ً
کــه عمدتــا

ــد  ــان می ده ــی نش ــرور اجمال ــک م ــت. ی ــرار می گرف ق
ــا بیــش از  کــه حــوزه ی مطالعاتــی بازاریابــی سیاســی ب
ســه دهــه ســابقه ی متمرکــز در جهــان، ترکیــب نوینــی از 
پیونــد میــان بازاریابــی، سیاســت و ارتباطــات را بــه مــدد 
دانش هــای مکمــل دیگــری فراهم نمــوده و مطالعــه ی آن 
ــات  ــد زمینه ســاز کارآمــدی بیشــتر نظــام انتخاب می توان
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــام سیاس ــی آن نظ ــی و در پ مل
ایــران شــود. باایــن وجــود مطالعــه ی بازاریابــی سیاســی 
بــا رویکــرد ایرانی_اســالمی و بــا اهــداف زیــر می توانــد 

مــورد مطالعــه،  آمــوزش و پژوهــش قــرار  گیــرد:

• ــود و 	 ــی موج ــی علم ــناخت مبان ش
مطالعــه ی پژوهش هــای تطبیقــی در 

ســایر کشــورها

• ــی 	 ــی بازاریاب ــرای بازخوان ــالش ب ت
سیاســی بــا مبانــی معرفت  شــناختی 

ــی ــالمی و ایران ــناختی اس و انسان ش

• بــا 	 سیاســی  بازاریابــی  تطبیــق 
نمونه هــای شــاخص بومــی برگرفتــه 
اســالمی معرفتــی  سرچشــمه های  از 

و امــا اینکــه چــرا ایــن تطبیــق بــا اتــکای بــه شــخصیت 
و ســیره ی آیت اللــه مهــدوی کنیرحمة الله علیه آغــاز و 
ــون  ــت مره ــه ی نخس ــد در وهل ــود را بای ــرح می ش ط
در  اســتاد  تجربــه ی  بــودن  منحصر به فــرد  و  یگانــه 
بیــش از نیــم  قــرن فعالیــت مســتقیم سیاســی )از پیــش 
از انقــالب اســالمی( و ســوابق متعــدد مســؤولیت های 
ــم.  ــالمی( بدانی ــالب اس ــس از انق ــان )پ ــی ایش سیاس
افــزون بــر ایــن، ویژگی هــای شــخصیتی متمایــز و 
برجســته ی ایشــان نیــز این تطبیــق را ضــروری می ســازد. 

ــه... ازجمل

زیر ذره بین پژوهشگرانزیر ذره بین پژوهشگران
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عنوان مقاله:

درآمدی  مرجع؛  اسالمي  دانشگاه  در  اسالمي  مديريت 

)رحمــت  کنــی  مهدوي  آيتاهللا  سازماني  بررهبري 

الله علیــه(

نویسنده:

نادر جعفري هفتخواني

چكیده مقاله:

امام  دانشگاه  تأسيس  با  )ره(  مهدويكني  آيتاهللا 
مسئوليت  بر  افزون  آن،  در  استقرار  و  )ع(  صادق 
آموزش و تدريس، همزمان به مديريت عاليه دانشگاه 
و  راهبردي  در سطوح مختلف  و  نيز ميپرداختند 
اجرا؛  و  تصميمگيري  به سياستگذاري،  عملياتي 
اشراف و نظارت داشتند. ايشان در جايگاه رياست 
با  و غيردولتي كشور  دانشگاه اسالمي  بر نخستين 
با  نزديك  از  مرجع«  اسالمي  چشمانداز »دانشگاه 
امور مرتبط با يك سازمان دانشگاهي در حيطههاي 
مختلف آموزشي، پژوهشي، پشتيباني، دانشجويي 
پژوهش حاضر  داشتند.  فيزيكي سروكار  توسعه  و 
در  ايشان  انديشههاي  از  بخشي  تبيين  با هدف  كه 
حيطه رهبري سازماني با تأكيد بر بازخواني تجربه 
امام صادق  دانشگاه  در  استاد  دانشگاهي  مديريت 
پژوهش  از نظر جهتگيري، يك  )ع( تدوين شده 
استقرايي؛  پژوهش  يك  رويكرد،  نظر  از  كاربردي؛ 
به  موردي  مطالعه  يك  پژوهش،  راهبرد  نظر  از  و 
شمار ميآيد كه هدف آن، توصيف و تبيين رهبري 
سازماني استاد در دانشگاه امام صادق )ع( است. 
شيوه گردآوري دادهــها در اين پژوهش، عالوه بر 
»اطالعات كتابخانهاي« مبتني بر آثار منتشره ايشان 
و درباره استاد، تركيبي از دو منبع اصيل و دستاول 
است: »مشاهده« شيوه عملي مديريت، تصميمها 
سال  سه  طول  در  استاد  مديريتي  رفتارهاي  و 

ارتباط نزديك كاري نويسنده در سطح اول مديريت 
يادشده  دليل  به  مشاركتي«  »مشاهده  و  دانشگاه؛ 
و  تصميمسازي  چگونگي  در  مشاركت  فرصت  و 
تصميمگيریــهاي ايشان. يافتههاي اين پژوهش نشان 
رفتار  ويژگيهاي  از  را ميتوان  زير  موارد  ميدهد كه 
دانشگاه اسالمي برشمرد:  در مديريت  رهبري استاد 
سطوح  در  كسوت  و  تجربه  ارزش  به  عميق  باور 
سياستگذاري و نظارت عاليه؛ پرورش و ميدان دادن 
اجرا  سطح  در  دانشگاه  جوان  دانشآموختگان  به 
رفتارهاي  تعاملي  الگوي  ستاد(؛  و  صف  )مديريت 
در  ومسئوليتپذيري  جديت  محبت؛  از  برخاسته 
ويژگيهاي محيط  به  توجه  در عين شوخطبعي؛  كار 
فعاليت دانشگاهي؛ برنامهريزي و آيندهنگري؛ بسيج 
سرمايه انساني؛ هدايت از طريق رهبري و انگيزش؛ 
و  گروهي  رسمي،  ارتباطات  طريق  از  هدايت 

نظارت. و  ارزيابي  و  ميانفردي؛ 

زیر ذره بین پژوهشگرانزیر ذره بین پژوهشگران






