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چکیده
هدف :تحول جامعه در گرو تحول بينشها و گرايشها و به عبارتي؛ در گرو تحول دانشگاه است .سيرۀ برخي دغدغهمندان
اصالح اجتماعي همچون آيتاهلل مهدوي مبني بر ساخت دانشگاه و تحول كليشههاي قبلي نيز بر اين ادعا صحّه ميگذارد.
بنيانگذاري دانشگاه امام صادق توسط آيتاهلل مهدوي ،نشانگر اين است كه تحول علوم انساني و به تبع از آن تحول
اجتماعي را نميتوان صرفاً به يك مباحثة نظري و معرفتي تقليل داد؛ بلكه بايد براي رهگيري عملياتي آن ،به ساخت عوامل
غير معرفتي از جمله دانشگاه و سبك حكمراني آن ،براي راهبري اين تحول قدم نهاد .به اذعان بسياري از صاحبنظران
داخلي و خارجي ،يكي از عناصر كليدي در بنيانگذاري و ابقاي دانشگاه ،سبك راهبري و حكمراني و به عبارت سادهتر؛
نحوۀ چينش و تنظيم اقتدارهاي موجود در آن است .با وجود آنچه در دنيا جريان دارد ،توجه به اين مقوله در ادبيات
ايراني-اسالمي كمتر ديده ميشود؛ در حالي كه با استنطاق از الگوهاي شكلگرفته در دامان انقالب اسالمي ،ميتوان سهم
ياريهاي خوبي براي اين موضوع داشت .لذا پژوهش حاضر ،با هدف مطالعة نحوۀ ساخت و راهبري آيتاهلل مهدوي در
دانشگاه امام صادق انجام شد .روش :در اين پژوهش سعي شده است پس از مرور گسترده و تحليلي زمينه و زمانة دانشگاه
مدرن و سير تطوّر الگوهاي راهبري آن ،يك چارچوب مفهومي ارائه شود .با توجه به اين چارچوب ،دادههايي از آثار
باقيماندۀ آيتاهلل مهدوي گردآوري و با روش تحليل مضمون ،تحليل شدند و بر اساس آنها ،ايده و اصول دانشگاهداري
ايشان استخراج شدند .یافتهها :اصول دانشگاهداري آيتاهلل مهدوي عبارتند از :سبكي مبتني بر انسانسازي ،به كارگيري
سنن حوزۀ علميه در دانشگاه با تأكيد بر معارف اسالمي ،استقالل تعاملگرايانه در نسبت با وزارت علوم و استقالل مالي.
نتیجهگیری :در نهايت ميتوان گفت كه اين پژوهش ،سنگ بنايي را براي يك بستر پژوهشي يا دستور كار پژوهشي
جديد در باب سبك راهبري دانشگاهي آيتاهلل مهدوي ارائه كرده است.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،حكمراني دانشگاهي ،آيتاهلل مهدوي كني ،ايدۀ دانشگاه انقالب اسالمي.

 دريافت مقاله 99/09/04 :؛ تصويب نهايي.00/03/30 :
 .1دانشجوی دكتری معارف اسالمي و مديريت دولتي و پژوهشگر مركز رشد دانشگاه امام صادق(نويسنده مسئول) .نشاني:
تهران؛ بزرگراه شهيد چمران ،پل مديريت ،باالتر از دانشگاه امام صادق ،مركز رشد دانشگاه امام صادق ،پالك  .10تلفن:
 ،09371043376نمابرEmail:mo.javadi@isu.ac.ir /0۲188561587 :
 .۲دانشجوی كارشناسي ارشد معارف اسالمي و مديريت دولتي و پژوهشگر مركز رشد دانشگاه امام صادق.
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الف) مقدمه
تحول اجتماعي ،تحول علوم انساني و تحول دانشگاه ،الزم و ملزوم همديگرند .فهم و امعان نظر به اين التزام است كه
برخي مصلحان اجتماعي همچون آيتاهلل مهدوي را در مسير بنيانگذاري دانشگاه و تحول كليشههاي قبلي نهاده
است .مسيري كه تحول علوم انساني را صرفاً به يك مباحثة نظري تقليل نداده و در پي ساخت عوامل غير معرفتي
براي طراحي و راهبري اين تحول است .با وجود آنچه در دنيا جريان دارد ،توجه به نحوۀ ساخت اين عوامل در
ادبيات ايراني-اسالمي كمتر ديده ميشود.
تاكنون ابعاد مختلف پديدۀ دانشگاه مدرن در دنيا ،از جمله شيوههاي راهبري و حكمراني آن ،نظرات فراواني را
به خود جلب كرده است .اگرچه برخي صاحبنظران تاريخ دانشگاه در ايران را به دوران ساسانيان و تأسيس
جنديشاپور يا تأسيس نظاميهها در بلخ و نيشابور و اصفهان بازميگردانند ،برخي ديگر نيز مواجهة ايران را با
مدرنيزاسيون و پديدۀ مدرن دانشگاه به دوران تأسيس دارالفنون و دانشگاه تهران نسبت ميدهند .همانگونه كه
تحوالت مختلف اجتماعي در طول تاريخ رقم خورده است ،پديدۀ دانشگاه و سبك راهبري آن نيز به عنوان يك
عنصر مهم اجتماعي دستخوش تغيير شده تا اينكه به وضعيت معاصر رسيده است .فهم وضعيت معاصر دانشگاه در
گرو فهم نقاط عطف تحول اين پديده در طول تاريخ است .يكي از دورههاي اصلي و اثرگذار در معماري بناي
دانشگاه كنوني در جهان ،دوران پس از قرون وسطي و رنسانس است كه در پژوهش حاضر ذيل عنوان زمينه و زمانة
دانشگاه مدرن بررسي ميشود.
از طرفي ،ميدانيم كه انقالب اسالمي در ايران موجب تغيير مواجهه با همة پديدهها شده است كه پديدۀ دانشگاه
نيز جزء آنهاست .انتظار ميرود كه دانشگاه در عرصة انقالب اسالمي ،مختصات و روابط ويژهاي با ساير عناصر
اجتماعي داشته باشد .لذا مطالعه و تدقيق در سبك راهبري دانشگاهي و شيوههاي شكلگيري و ساخت آن ،مطمح
نظر پژوهش حاضر شده است .براي نيل به اين مختصات ويژه ،يكي از دانشگاههاي ايجاد شده پس از انقالب
اسالمي؛ يعني دانشگاه امام صادق(ع) ،مورد توجه قرار گرفت؛ دانشگاهي كه سال  1361توسط فقيه انقالبي ،آيتاهلل
مهدوي كني تأسيس شد و اكنون در آستانة چهل سالگي است.
هدف اصلي پژوهش حاضر ،ايجاد دستور كاري پژوهشي براي فهم ايدۀ اصلي آيتاهلل مهدوي كني در
چگونگي ساخت و راهبري دانشگاه است .ايشان قبل از انقالب با حضور در سنگر مسجد و ارشاد انسانها و متحمل
شدن بار زحمتها و شكنجههاي رژيم پهلوي و پس از انقالب با حضور در صحنههاي عملي مختلف ،اعم از شوراي
انقالب و كميتة انقالب و نخست وزيري ،در همان سالهاي نخستين انقالب اقدام به بنيانگذاري دانشگاه امام
صادق(ع) كردهاند؛ دانشگاهي كه به تعبير خود ايشان ،ايدۀ اصلي آن را در زندانهاي ساواک و با همفكري عالماني
چون شهيد بهشتي و مقام معظم رهبري و شهيد باهنر و شهيد مطهري طرحريزي كرده بودند .لذا مطالعة نحوۀ ساخت
و راهبري آيتاهلل مهدوي كني در دانشگاه امام صادق به عنوان يكي از نهادهاي شكلگرفته پس از انقالب اسالمي
كه داعيهدار الگوي نويني از دانشگاه و دانشگاهداري است ،ميتواند سهم ياري خوبي براي موضوع راهبري و
ساخت دانشگاه اسالمي داشته باشد.
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در اين پژوهش ابتدا زمينه و زمانة شكلگيري دانشگاه مدرن بررسي شده است تا مباني ،اصول و شيوههاي راهبري و
حكمراني آن استخراج شود .پس از تبيين اين زمينه و زمانه ،با حساسيت نظري سؤاالت مستخرج از آن ،به آثارمكتوب و
صوتي يا تصويري آيتاهلل مهدوي كني مراجعه شده است .با توجه به هدف ابتدايي پژوهشگران مبني بر استخراج مدل راهبري
ايشان ،صرفاً توانستند اصول راهبري ايشان را استخراج كنند و در نهايت با طرح برخي سؤاالت ،بستر پژوهشي جديدي را در
قالب يك دستور كار پژوهشي پيش روي پژوهشگران و عالقهمندان قرار دهند.

ب) دانشگاه مدرن :از ایده تا الگوهای حکمراني
اگرچه دانشگاه رسمي پديدهاي است كه در قرون وسطاي ميانه(قرن سيزدهم) شكل گرفت ،اما با ظهور جنبش
فكري و فلسفياي كه عصر روشنگري 1ناميده شد و ايجاد تغييرات بنيادين در انسانشناسي و معرفتشناسي ،دانشگاه
نيز ايدهها و فلسفههاي ايجادي جديدي را تجربه كرد(.استلينگ)2018 2،

دانشگاه خدمتگزار الهيات ،كه دانشگاه پاريس نخستين دانشگاه با اين ايده است ،با فروپاشي كليسا و ظهور
كليساها جاي خود را به ايدۀ دانشگاه خدمتگزار به اهداف عالي دولت -ملت داد .دانشگاههاي سدۀ هجدهم با
محوريت دانشگاه هاله 3ملهم از اين ايده بودند .در اوايل قرن نوزدهم و متأثر از عصر روشنگري و البته بستر و شرايط
تاريخياي كه در ادامه تشريح خواهد شد ،ايدۀ دانشگاه جستجوگر حقيقت كه توسط فيلسوف شهير آلماني ،ويلهلم
فون همبولت 4مطرح شد ،به ميان آمد(.سفيدخوش)1396 ،

به اعتقاد بسياري ،دانشگاه مدرن امروزي بر مبناي ايدۀ دانشگاه جستجوگر حقيقت شكل گرفته

است(استلينگ،

2018؛ بتز)2010 5،؛ هرچند برخي نيز دانشگاه هاله را مبدء و مبنا ميدانند .اما آنچه بيشتر الهامبخش شكلگيري دانشگاه و
الگوهاي حكمراني آن در سدههاي بعدي به نظر ميرسد ،اصول و مبانياي است كه همبولت بنا نهاده

بود(آلبيتون،

6

2006؛ نايبوم .)2003 7،اين ادعا در ادامه پس از بيان بستر و شرايط تاريخي شكلگيري ايدۀ دانشگاه جستجوگر حقيقت و
معرفي مختصر همبولت و خوانش انسانشناسانة او از بيلدونگ 8بيشتر روشن خواهد شد.
 .1زمینه و زمانة شکلگیری دانشگاه مدرن
ويلهلم فون همبولت( ،)1835-1767فيلسوف ،زبانشناس ،حقوقدان و سياستمدار آلماني است كه در شهر پستدام

9

در نزديكي برلين متولد شد .او در سال  1788وارد دانشگاه گوتينگن 10شد و به مطالعة زبانهاي كالسيك(فلسفة

1. Age of Enlightenment
2. Östling
3. Halle
4. Wilhelm Von Humboldt
5. Betz
6. Albritton
7. Nybom
8. Bildung
9. Potsdam
10. University of Gottingen
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كالسيك) و سپس حقوق پرداخت؛ جايي كه تركيب بيلدونگ و عصر روشنگري تأثير ماندگاري بر او گذاشت.
پس از گذراندن چند ترم تحصيلي در گوتينگن ،همزمان با شروع انقالب فرانسه در سال  1789به پاريس سفر كرد و
با تجربة احساسات انقالبي ،سفرنامهاي نيز در اين باره نوشت.
1

2

يك سال بعد ،در سال  1790با طي كردن دورۀ تحصيلي در حقوق نظري به استخدام دولت پروس درآمد؛ اما
مدتي بعد چون دلبستگي به اين كار نداشت ،استعفا داد و عالئق خود را در فلسفه پي گرفت(استلينگ .)31-32 :2018 ،سال
 1794وارد دانشگاه ينا 3كه مركزي براي جنبش آلماني در فلسفة ايدئاليست 4و رومانتيسيسم 5بود ،شد و توانست
عاليق فلسفي و زبانشناسياش را در مصاحبت با شيلر ،6فيخته 7و برادران اشلگل 8پي بگيرد .در پاييز  ،1797به همراه
خانوادهاش راهي پاريس شد و تا سال  1803در آن جا ماند .در همين سال به رم رفت و به عنوان فرستادۀ دولت
پروس در واتيكان شروع به خدمت كرد(.بتز99 :2010 ،؛ باخاوس)2015 9،

در حالي كه پروس در روم بود ،سال  1804ناپلئون در فرانسه به قدرت رسيد و جنگهاي مختلفي را در سراسر
اروپا به راه انداخت .سال  ،1806دولت پروس در جنگ با ناپلئون مغلوب شد .در پي اين شكست ،پيمان تيليست
دوم 10بين ناپلئون و پادشاه پروس بسته شد .بر اساس اين پيمان ،دولت پروس نيمي از مناطق خود را از دست داد و
موظف شد خراج سنگيني را نيز به فرانسه پرداخت كند.
اين شكست و پرداخت خراجهاي سنگين ،نقطة عطفي بود كه جنبش اصالحات پروس 11را رقم زد .پروسيها
براي فراهم كردن مبالغ پرداختي به فرانسه و بازسازي كشورشان ناچار از انجام اصالحات گسترده بودند .اين
اصالحات در زمينههاي بسياري چون ادارۀ ا مور عمومي ،اصالحات شهري ،قواي نظامي ،نظام مصرف و ماليات،
آموزش و ...بود.

12

لذا به منظور ترميم پيامدهاي حاصل از شكست آلمانها از ناپلئون ،افول دانشگاههاي آلمان و تعطيل شدن
دانشگاههاي هاله و ينا ،حاكم پروس در سال  1809همبولت را مأمور اصالح نظام آموزشي پروس
همكاران45-44 :1399 ،؛ اسكات،

كرد(بنياسدي و

 .)2006ويلهلم فون همبولت به مدت  16ماه از  1809تا  1810به عنوان وزير
1. Jurisprudence
2. Prussia
3. University of Jena
4. Idealist Philosophy
5. Rromanticism
6. Johann Christoph Friedrich von Schiller
7. Johann Gottlieb Fichte
8. Schlegel
9. Backhaus
10. Second Treaty of Tilsit
11. Prussian Reform Movement

 .1۲اين اصالحات عمدتا بر مبنای ايدههای برخاسته از عصر روشنگری بنا نهاده شد و سرانجام نيز به امپراتوری آلمان ختم شد.
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آموزشوپرورش دولت پروس خدمت كرد و در اين مدت در صدر و ذيل نظام آموزشي آلمان تغييراتي ايجاد و در
نهايت دانشگاه برلين را تأسيس كرد(.بتز)2010 ،

 .2نگاه همبولت به بیلدونگ
بررسي پديدههايي همچون دانشگاه برلين كه ميتوان آن را اولين دانشگاه مدرن دانست ،در سه سطح ممكن است.
اجازه بدهيد از نظرية ميدانهاي كنش بورديو 1براي روشن ساختن منظورمان استفاده كنيم .بورديو هر پديده را در سه
سطح قابل بررسي ميداند« .سطح نخست ،سطح آشكار پديده است كه كنشهاي ملموس در آن روي ميدهد .سطح
مياني و كمتر مشهود ،سطحي است كه ويژۀ مناسبات سازماني ،قواعد كنش فردي و جمعي و الگوهاي ارتباطي
است .سطح سوم و زيرين ،حاوي نظريات و مباني است كه پديده را به لحاظ مفهومي و نظري برپا و تقويت
ميكند»(سفيدخوش . )13 :1396 ،طبيعتاً اين سه سطح جداي از يكديگر نيستند .تفاوت در الگوهاي حكمراني و قواعد
كنش فردي و جمعي ميتواند برخاسته از مباني نظري متفاوتي باشد كه در سطح سوم مطرح ميشوند .اصولي كه
امروز با نام همبولت شهرت يافتهاند و هم اكنون نيز در بسياري از دانشگاهها مورد تأكيد قرار

ميگيرند(ساوينا2016 2،؛

استلينگ2018 ،؛ آلتباچ ،)1991 3،بيشك برخاسته از مباني انسانشناسي و معرفتشناسي است كه همبولت در نظر داشته
است؛ بنابر اين ،پيش از پرداختن به اصول دانشگاه همبولتي ،به عنوان سرچشمه و مبدء شكلگيري دانشگاههاي
مدرن ،تالش ميكنيم تقرير انسانشناسانة همبولت از مفهوم بيلدونگ را به عنوان مبناي نظري ايدۀ دانشگاه
جستجوگر حقيقت بيان كنيم.
یک) تاریخچه و تطوّر معنایي بیلدونگ

پيش از بيان تاريخچه و تطوّر معناي بيلدونگ ،بيان دو نكته ضروري به نظر ميرسد .اول اينكه ،ترجم ،بيلدونگ از
زبان آلماني به ساير زبانها دشواريهايي به همراه دارد .ميتوان ادعا كرد كه هيچ معادل تام و تمامي براي آن در
ساير زبانها وجود ندارد(الكرز )2011 4،و فهم آن به بهترين شكل در يك شبكة معنايي ممكن خواهد بود(دانر.)4 :1994 5،
عموماً براي رفع اين مشكل دو رويكرد وجود دارد .برخي به جنبههاي سلبي بيلدونگ ميپردازند و بيان ميكنند كه
بيلدونگ چه نيست ،چه ويژگيهايي ندارد و چه انتظاراتي نميتوان از آن داشت .براي مثال ،تروهله )2012(6معتقد
است كه «بيلدونگ امري قابلاندازهگيري و باثبات نيست كه بتوان آن را در قالبي خاص سازماندهي كرد» .برخي

1. Pierre Bourdieu
2. Savvina
3. Altbach
4. Oelkers
5. Danner
6. Tröhler
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ديگر سعي دارند همسانهايي براي بيلدونگ در ساير زبانها پيدا كنند .براي مثال ،پرورش نفس(1بروفورد )1975 ،يا تجربة
آزاد جهان(الكرز )2011 ،از جمله همسانهايياند كه تاكنون ارائه شدهاند(.بنياسدي و همكاران)10 :1397 ،

نكتة دوم اينكه ،براي فهم بيلدونگ در نظر همبولت بايد تمامي آثار او را مشاهده كرد .نظر وي دربارۀ بيلدونگ
در يك كتاب يا يك مقاله به صورت تمام و كمال وجود ندارد و بايد آثار او در فلسفة هنر ،نظريههاي سياسي و
فلسفه زبان بدون كموكاست مطالعه شود .البته انجام اين كار نيز فهم همهجانبهاي از خوانش همبولت از بيلدونگ
ارائه نميدهد؛ زيرا از يك سو ،تنها برخي از نوشتههاي مرتبط همبولت باقيمانده و بخشي از آن طي جنگ جهاني
دوم از بين رفته است و از سوي ديگر ،به نظر ميرسد حتي با مالحظة تمام آثار همبولت ،ايدههاي او در تمامي ابعاد
ناقص است(.كونارد)109-110 :2012 ،2،

دو) سه دورۀ تطوّر بیلدونگ

اگرچه به لحاظ تاريخي براي نظرية بيلدونگ روايتهاي متعدد و متناقضي داريم(الروس 3و همكاران ،)3 :2017 ،اما به نظر
ميرسد سه دورۀ تطوّر براي اين نظريه قابل طرح است كه عبارتند از :دورۀ يونان باستان ،قرون وسطا و عصر
روشنگري(نيمه قرن هفدهم تا پايان قرن هجدهم) .مفهوم بيلدونگ در عصر روشنگري و يونان باستان تقريباً مشابه
است ،اما تعريف آن در قرون وسطا متفاوت از دو دورۀ ديگر است.
بيلدونگ در عصر يونان باستان را ميتوان مرتبط با مفهوم پايديا 4دانست .پايديا در سنّت انسانگراي يوناني به
معناي توسعة فراگير ظرفيتهاي انساني در عاليترين سطح ،با هدف شكل دادن و ساختن شهروندي موزون 5و كامل
است(.الروس و همكاران3 :2017 ،؛ استلينگ)36 :2018 ،

در قرون وسطا؛ يعني در سدههاي سيزدهم تا هفدهم ميالدي ،بيلدونگ در نگاه عارفان و اهل تصوّف آلماني 6به
اين معنا بود كه يك شخص مذهبي بايد با استفاده از روشي روحاني و معنوي ،تصوير حضرت مسيح را دروني كند
تا بدينوسيله به خدا نزديكتر و شبيهتر شود(7بنياسدي و همكاران9 :1397 ،؛ دنر .)7 :1994 ،در سدهاي هفدهم و هجدهم
ميالدي ،بيلدونگ معناي متفاوتي به خود گرفت و مجدداً به مفهوم يونانياش بيشتر نزديك شد و ارتباط
كمرنگتري با تعريف قرون وسطايي آن پيدا كرد.

1. Self-Cultivation
2. Konard
3. Laros
4. Paideia
5. Harmonious
6. German Mystics
 "bild" .7در  Bild-ungبه معني " "imageيا " "pictureاست.
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علت اصلي تغييرات در مفهوم بيلدونگ در عصر روشنگري را بايد در تغيير نگاه و نگرش به انسان و خدا
جستجو كرد« .خدا ديگر كمال مطلوب و مدلي براي فرايند ساختن و توسعة فكري و روحي 1انسان ،چنانچه در
عرفان و تصوف قرون ميانه 2و بعدها در پيتيسم 3قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم دانسته ميشد،

نبود»(كونارد:2012 ،

 .)110در پي عصر روشنگري ،سؤاالتي دربارۀ ذات و ماهيت انسان و چگونگي دستيابي و تحقق اين ذات مطرح و
پاسخهاي جديد نيز به اين سؤاالت داده شد(دانر .)1994 ،در نتيجة اين تطوّرات دربارۀ انسان و خداوند ،انسان به عنوان
اشرف مخلوقات و محل ثقل موجودات تعيين شد .زين پس اين انسان بود كه كمال مطلوبش را تعيين ميكرد .انسان
در همان شكل ايدئالي كه توسط خود او ترسيم ميشود -مثالً آنطور كه در هنر بيان ميشود -كمال مطلوب و مدل
فرايند ساختن و توسعهاي كه به عنوان بيلدونگ تشريح ميشود ،شد(.كونارد)109 :2012 ،

در قرن هجدهم« ،بيلدونگ» نقش مهمي در نوشتههاي انديشمنداني چون هردر ،)1744-1803(4كانت1724-(5
 )1804و شيلر( )1805-1759داشت(همان .)108 :براي مثال ،در نظر هردر ،انسان بايد مانند گياه رشد كند .او بايد توسعه
يابد تا نيروهاي دروني خود را آشكار كند و هيچ تأثيري از بيرون نبايد دخالت داشته باشد .اين معناي بيلدونگ براي
هردر است .به عبارت ديگر؛ انسانيت فرد در خودش نهفته است و از بيرون به او منتقل نميشود(دانر .)7 :1994 ،گذشته
از همة معاني و تقريرهاي به ظاهر متفاوتي كه از بيلدونگ در قرن هجدهم ارائه ميشود ،اما آبشخور مشترک همة
اين تقريرها تركيب نو انسانگرايي آلماني ،تفكر برخاسته از عصر روشنگري و ايدئاليسم است كه فضا و اتمسفر
اروپاي آلمانيزبان در آن زمان را توصيف ميكند(استلينگ .)36-37 :2018 ،در چنين حال و هوايي است كه همبولت،
خوانشي انسانشناختي از بيلدونگ ارائه ميدهد و ارتباط شايستهاي بين نظام تربيتي و اين نظرية ريشهدار مطرح
ميكند.
سه) ابعاد انسانشناختي بیلدونگ در نگاه همبولت

ي بيلدونگ است(كونارد .)2012 ،رسيدن و
در نظر همبولت ،انسان اشرف مخلوقات و مركز ثقل هستي و محور اصل ِ
دست يافتن به شخصيتي هماهنگ و رشد يافته در تمامي ظرفيتها و تواناييها ،غايت و هدف نهايي حيات انساني در
ديدگاه وي است.
از آنجا كه هر فرد متفاوت است 6و هر كس از پتانسيلهاي مختلفي برخوردار است ،هر كه «آموزشديده»
باشد(يا نه) ،نمايانگر يك احتمال(حالت) از انسانيت است .همة افراد با هم تعريف ميكنند كه معناي انسان بودن

1. Spiritual and Intellectual Development and Formation Process
2. Medieval Mysticism
3. Pietism
4. Johann Gottfried von Herder
5. Kant
 .6يكي از ويژگيهای بارز عصر روشنگری ،يگانگي منش و شخصيت هر فرد است .اين نوع نگاه به انسان در ديدگاه همبولت نيز مشهود است .در اينجا
نيز اين نگاه مد نظر ما قرار دارد.
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چيست .ايدۀ بشريت -ذات بشريت -از قبل ارائه نشده است و فقط بايد اين ايدئال را دنبال كرد .با تالش در جهت
«بيلدونگ» و با تحقق پتانسيل و استعداد نهاني خود ،شخص در تعريف بشر و بشريت نقش ايفا ميكند .تنها كمال
مطلوب و هدف در نظر همبولت اين است كه همة پتانسيلهاي نهفتة انسان را به صورت مساوي توسعه دهيم و آشكار
كنيم؛ يعني تالش در جهت «بيلدونگ»(.الروس و همكاران)8 :2017 ،

با آنچه گفته شد ميتوان دريافت كه بيلدونگ فرايندي است كه از طريق آن تواناييهاي بالقوۀ انسان به صورتي
متوازن و يكسان رشد ميكنند 1.بر خالف هردر ،در نظر همبولت نيروهاي دروني شخص فقط در مواجهه با مسائل
خاص و فقط در درگيري با جهان ميتوانند رشد كنند .با اين حال ،اين براي همبولت بسيار مهم است كه اين
مواجهه با جهان نبايد به نفع چيزي يا شخصي باشد .بيلدونگ بدون هدف اتفاق ميافتد .تنها هدف -اينطور كه
ميگويند -فرصت دادن به نيروهاي دروني براي رشد و تقويت است .در اينجا تمايز بين بيلدونگ و «اوسبيلدونگ»

2

نمايان ميشود .بيلدونگ شخصيتي را معرفي ميكند كه تواناييهاي خود را توسعه داده و متعادل كرده است كه به
خودي خود ،يك هدف است .اوسبيلدونگ به معناي آموزش و تعليم مهارتهاي عملي براي استفاده در زندگي
روزمره و اقتصادي است .اما اين كار بيلدونگ در نظر همبولت نيست؛ زيرا هدف آن فراتر از شخص

است(.الروس و

همكاران)8 :2017 ،

از آنچه بيان شد اينگونه به ذهن متبادر ميشود كه بيلدونگ بيش از آنكه ناظر به اجتماع باشد ،ناظر به فرد
است .اگرچه اين برداشت تا حدي صحيح است و صبغة فردگرايانة آن پررنگ به نظر ميرسد ،اما بايد تأكيد كنيم
كه بيلدونگ متعلق به طبقه يا قشر خاصي از جامعه نيست و تمامي افراد جامعه بايد در اين فرايند درگير باشند .لذا
برخي از نويسندگان در تشريح نظرية همبولت ،از بيلدونگ عمومي(همان )6 :سخن به ميان آوردهاند و برخي نيز آن را
يك رويداد اجتماعي(كونارد )2012 ،دانستهاند(.بنياسدي و همكاران)14 :1397 ،

چهار) شروط تحقق بیلدونگ

براي تحقق بيلدونگ به معناي فرهيخته شدن و فرهنگي شدن انسان و دستيابي به شخصيتي رشديافته و متعادل و
داراي هويت مستقل ،هر فرد بايد تعاملي بيقيد و شرط ،پويا و فراگير با جهان خارج داشته باشد .همبولت در اثر
خود 3اينطور بيان ميكند كه «هدف /وظيفة غايي و نهايي ما از /در زندگي اين است كه هر چه بيشتر با اثراتي كه به
وسيلة افعال و اقدامات خود در طول حياتمان يا پس از آن به جا ميگذاريم ،به مفهوم و جوهرۀ انسانيت نزديك

 .1البته در نوشتههای برخي از انديشمنداني كه ديدگاه همبولت را دربارۀ بيلدونگ بررسي كردهاند ،بيلدونگ در نگاه همبولت فقط يک فرايند نيست ،بلكه
دستاورد تحول بهينة انسان نيز هست)Schneuwly et.al, 2018(.
2. Training
3. Theorie der Bildung des Menschen / Theory of human Bildung
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شويم(به آن محتوا ببخشيم) .اين قرابت جز از طريق دستيابي به مواجهة بينهايت فراگير ،پويا و نامحدود با جهان،
شدني نيست»(.وستبوري 1و همكاران)58 :2000 ،

براي تحقق چنين مواجههاي ،دو شرط اساسي وجود دارد :آزادي و تعدد و تنوع شرايط .در آزادي كامل است
كه انسان قادر خواهد بود تواناييهاي و استعدادهاي خود را كامالً توسعه دهد .اگرچه آزادي شرط الزم فرايند
بيلدونگ است ،اما شرط كافي نيست .براي تحقق آزادي در عرصة عمل بايد تنوع شرايط نيز وجود داشته باشد؛ زيرا
در غير اين صورت انتخابگري و آزادي به ناچار محدود خواهد شد(.بنياسدي و همكاران15-16 :1397 ،؛ كونارد110-112 :2012 ،؛
وستبوري و همكاران)76 :2000 ،

عالوه بر اين دو ،شرط سومي نيز وجود دارد و آن تداوم است .از آنجا كه بيلدونگ فرايندي بيپايان و
رخدادي پايانناپذير است ،عنصر تداوم به معناي همواره در راه بودن و طي مسير ،يكي ديگر از شرايط بيلدونگ
است(.بنياسدي و همكاران)16 :1397 ،

پنج) نگاه همبولت به دانشگاه

همبولت در نامهاي كه در نوامبر  1793به كورنر 2مينويسد ،از بيتوجهي به نظرية بيلدونگ و عدم توسعة آن طي
سالها شكايت ميكند .او در آغاز نامهاش ،اعانة تكتك رشتههاي علمي به تربيت و آموزش -به عبارتي همان
بيلدونگ -را بحث ميكند و پيشنهاد ميكند كه انديشمندان در اين زمينه به تحقيق و بررسي بپردازند .همبولت به
اين نكته اشاره ميكند كه اگرچه با كاربرد علم دستاوردهاي مهمي حاصل شده ،اما انسانيت بهبود نيافته است .او
مشاهده ميكرد كه كاربست علم ،اطراف ما را بسيار تغيير داده ،اما درون ما را دستنخورده باقي گذاشته و تغيير
چنداني در آن ايجاد نكرده است .در واقع؛ همبولت متأثر از ژان ژاک روسو 3اين دغدغه را داشت كه علم چه
اعانهاي به بيلدونگ داشته است .روسو سال  1750در اولين كتابش با عنوان «رسالهاي دربارۀ علم و هنر» 4به اين
سؤال پرداخت كه آيا با توسعة علوم و فنون ،بهبود اخالقي و فرهنگي ايجاد شده است؟(لوث)45 :1998 5،

همبولت در پي نفي سودمندي كاربست علم نيست ،بلكه دغدغة گستردهتري دارد .او از بيتوجهي به انسانيت و
عدم اعانة دانشگاهها در گسترش آن سخن ميگويد .لذا هدف و غايت گستردهتري براي دانشگاه تعريف ميكند.
همبولت همچون فيخته ،كارويژۀ دانشگاه را در انتقال دانش خالصه نميكند ،بلكه دانشگاه را نهادي ميداند كه در
پي اعتالي اخالقي و فرهنگي ملت است .در انديشة همبولت ،تعالي اخالقي ملت «برآمده و وامدار زمينههاي ژرف
دانشپژوهي است .به سخن ديگر؛ هدايت جريان اخالقيتر شدن ملت بر عهدۀ دانشي است كه در دانشگاه به دست

1. Westbury
2. Korner
3. Jean-Jacques Rousseau
)4. Discourse on the Arts and Sciences (Discours sur les sciences et les arts
5. Luth
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ميآيد .دانشي كه به تعبير همبولت ،نه هرگز به تماميت در دسترس بشر قرار خواهد گرفت و نه ميتوان سير
پژوهندگي آن را فرجامپذير دانست .چنين دانشي خميرماية فرهنگ اخالقي اجتماع را فراهم خواهد كرد .از اين
نظر ،دانشگاه آرماني همبولت ،محل گردآوري علم عيني و پرورش معنوي/ذهني است كه پيامد آن قدرتمند شدن
انسان و دولت است»(.بنياسدي و همكاران)48 :1399 ،

شش) اصول دانشگاه همبولتي

خوانش همبولت از بيلدونگ و نگاه خاص او به پديدۀ دانشگاه و تربيت عالي(بنياسدي و همكاران )1397 ،اصولي را در
خصوص دانشگاه نتيجه ميدهد كه عموماً در مقاالت و كتبي كه به موضوع دانشگاه مدرن(همبولتي) ميپردازند با
عنوان «اصول دانشگاه همبولتي» به آنها اشاره ميشود .در اين زمينه اسكات( )2006سه اصل را برميشمارد كه عبارتند
از:
-

اتحاد پژوهش و آموزش؛

1
3

2

آزادي دانشگاهي؛ شامل آزادي در يادگيري كه به دانشجويان اجازه ميدهد هر دورۀ مطالعاتي را دنبال
كنند و آزادي در تدريس 4كه به اساتيد دانشگاه اجازه ميدهد تا مسيرها و كارراهههاي پژوهشي و
آموزشي خود را پيگيري كنند.

-

محوريت و مركزيت فنون و علوم تجربي.

استلينگ()2018

5

بر اصل اول و دوم ذكر شده توسط اسكات ،سه مورد ديگر را ميافزايد :اصالت

آموزشوپرورش 6و نه تعليم مهارتهاي عملي 7،اتحاد علم و پژوهش و اجتماع استادان و دانشجويان .8ساوينا( )2016در
بيان ويژگيهاي دانشگاه جديد(مدرن) همبولتي ،چهار ويژگيِ انسان آزاد 9،پژوهش آزاد 10،آموزشوپروش آزاد

11

و دانش آزاد 12را ذكر ميكند .نگارندۀ ديگري اصول دانشگاه همبولتي را مطابق با گستردهترين تعابير مورد قبول
امروزي ،چنين برميشمارد :استقالل يا اتونومي ،وحدت تدريس و پژوهش ،وحدت تمامي دانش ،آموزش از مسير

1. Unity of the Research and Teaching
2. Academic Freedom
3. Lernfreiheit
4. Lehrfreiheit
5. Centrality of the Arts and Sciences
6. Education
7. Training
8. Community of Students and Teachers
9. Free Person
10. Free Research
11. Free Education
12. Free Knowledge
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دانش آكادميك ،زندگي محققانه در خلوت دانشگاه و برداشت يكپارچه از آموزش ،پژوهش و دولت 1و اينكه
دولت آزاديهاي دانشگاه را تاب ميآورد و از آن حمايت ميكند؛ زيرا تشخيص ميدهد كه اين آزاديها براي
رفاه جامعه و شهروندان آنسودمند است.
تفاوت در بيان اصول دانشگاه همبولتي در بين پژوهشگران و انديشمندان مطالعات فلسفه و ايدۀ دانشگاه به
وضوح پيداست .هيچكدام از اين اصول بيانشده نادرست نيست و هر كدام منتزع از متون و دستنوشتههاي
باقيمانده از همبولت است.
تأكيد همبولت بر اصل آزادي آكادميك ،ريشهاي نظري و تاريخي دارد .ريشة نظري آن نگاه ليبرالي او به انسان
و اصل آزادي در نظرية بيلدونگ است .به لحاظ تاريخي ،اصل آزادي همبولت واكنشي به نهادهايي است كه خود
را مركز و مرجع توليد دانش ميدانستند كه كليسا نمونة مشهود آن بود .لذا او با تأكيد بر آزادي فردي نوعي
مشروعيتزدايي از اين نهادها را در دستور كار داشت .تا پيش از همبولت ،آموزش كارويژۀ اصلي دانشگاهها به
شمار ميآمد« .در آن زمان ،روال رايج انتقال دانش از مرجع قدرت به سوي زيردستان جريان داشت؛ بهگونهاي كه
مرجعيت در تشخيص علمي بودن ،از آنِ فرادستان بوده و فرودستان تنها مصرفكننده آن تلقي ميشدند» .اما
خوانش انسانشناسانه همبولت از بيلدونگ و تأكيد بر مواجهة بيپايان و بيقيدوبند با جهان سبب شد تا پژوهش آزاد
نيز در زمرۀ كارويژههاي اصلي دانشگاه قرار بگيرد(.بنياسدي و همكاران)1397 ،

نكتة اصلي آن است كه برخي از اين اصول اكنون هم به عنوان پيششرطهاي ضروري دانشگاه مدرن شناخته
ميشوند .برخي از اين اصول توسط اصالحگران دانشگاههاي اياالت متحده استفاده شده است(آلتباچ .)1991 ،براي
مثال ،انجمن آمريكايي اساتيد دانشگاه 2كه مؤسسهاي كامالً حرفهاي و شناختهشده در سراسر جهان است؛ آزادي
دانشگاهي را به عنوان يك ارزش بسيار مهم در آموزش عالي به رسميت ميشناسد(ساوينا .)2016 ،ميتوان چنين ادعا
كرد كه ساخت دانشگاههاي قرن بيستم و الگوهاي حكمراني نوين آن ،متأثر از رنسانس دانشگاهي است كه توسط
همبولت آغاز شده است و هم اكنون ميتوان اثرات آن را در دانشگاههاي امروزي مشاهده كرد.
 .3تکوین ساخت دانشگاه مبتني بر اصول آن
دانشگاه مدرن بر اساس ايده و اصول مختص خود ،نظام روابط اقتدار دروني و بيروني دانشگاه را شكل داده است.
ساختارهاي شكلگرفته ،فضاي فيزيكي ،نظام تأمين مالي ،تنوع گروههاي علمي ،فنّاوريهاي آموزشي و پژوهشي و
به طور كلي همة اجزاي دانشگاهها متأثر از ايدههاي زيربنايي آنهاست .اگرچه برقراري رابطة علّي بين الگوهاي
حكمراني دانشگاهها با اصول و ايدههاي آن دشوار است ،ولي با استفاده از برخي داللتها ميتوان ريشة اين الگوها و
نظامات دانشگاهي را در ايدهها و اصول بنيادين آنها پيگيري كرد.
1. Kulturslaat
)2. American Association of University Professors (AAUP
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براي نمونه يكي از اين اصول كه توضيح آن بيان شد ،آزادي آكادميك است .بسياري از ساختهاي شكلگرفته
در دانشگاه مدرن ،در راستاي همين اصل است .نمودهايي از تسرّي يافتن اصل آزادي آكادميك در الگوهاي
ساختاري و حكمراني دانشگاهي در ادامه بحث ميشود .البته از يك سو ،توجه به اين اصل و از سويي ديگر ،برخي
تمايالت بيروني براي به نظم كشيدن دانشگاه در جهات خاص ،حكمرانان اين پديدۀ مدرن را در تگناي ايجاد تعادل
بين جوشش دروني دانشگران و نظم بيروني قرار داده است .گاهي قدرت داعيهداران آزادي آكادميك فزوني يافته و
ساختارهاي خاصي را به ظهور رساندهاند و گاهي هم قدرت بازيگران بيروني غلبه يافته و با كوبيدن بر طبل
پاسخگويي دانشگاهها و غيره ،آزاديها به ميزان قابلتوجهي را قيد زدهاند.
به نظر ميرسد اين سؤال به طور هميشگي در برابر ديدگان راهبران دانشگاه بوده است كه «چه ساختاري داشته
باشيم تا با اصل آزادي آكادميك هم ساز باشد؟» و بدين سبب است كه نظريههاي مشهور حاكم بر ساختارهاي
دانشگاهي را معموالً در سه نظرية بينظمي سازمانيافته ،نظامهاي سستپيوند و ادهوكراسيها خالصه
ميكنند(.هندريكسون)46-42 :2013 ،

بينظمي سازمانيافته با سه مشخصة «ابهام در هدف» ،ناواضح بودن فرايندهاي تصميمگيري و مشاركتهاي پويا و
سيّال در تصميمگيري ،نظامهاي سستپيوند با مشخصة تأثير و تأثّر اندک بخشهاي مختلف تصميمگيري و
ادهوكراسيها با مشخصة حداقلي بودن تشريفات و بروكراسي آنها شناخته ميشوند .در اين سازمانها نقش عامل
انساني بسيار پررنگ است و هيچگاه نميتوان او را در بند قيودات تحميلي منظم و بوروكراتيك فرض كرد؛ بنابر
اين ،آنچه مشاهده ميشود حاكي از آن است كه طراحان ساختاري و راهبران دانشگاهها در عين توجه به نظم خاص
دانشگاهها ،اصل آزادي آكادميك و خلوت دانشگران را مدّ نظر داشتهاند.
يكي ديگر از نمودهاي تسرّي اصول و ايدههاي دانشگاه مدرن در نظامات خارجي آن را ميتوان در الگوهاي
حكمراني دانشگاهي مشاهده كرد؛ به خصوص توجه به سير تطوّر اين الگوها ميتواند نشانگر آزمونوخطاهايي باشد
كه ميتوانند به عنوان ميانبري براي طراحيهاي آينده محسوب شوند .به نظر ميرسد الگوهاي حكمراني دانشگاهي
يكي پس از ديگري با توجه به ميزان همسازي آنها با اصول دانشگاه مدرن ،دچار تغيير و تحول شدهاند .بررسي سير
تطوّر اين الگوها از بوروكراتيك به دانشكدهاي و در نهايت ،مدلهاي سياسي ،نشانگر اين مهم است.
 .4سیر تطوّر الگوهای حکمراني دانشگاهي :نمودی بر حضور ایدۀ دانشگاه در این الگوها
انباشت تجربيات راهبري آموزش عالي در دوران مدرنيته ،حاكي از تطوّر الگوهاي حكمراني دانشگاهي از مدل
بوروكراتيك به مدل دانشكدهاي و در نهايت ،مدل سياسي و حكمراني تسهيميافته است(بالدريج .)1971 ،ميتوان اين
تطوّر در الگوهاي حكمراني دانشگاهي را ناشي از تكاپوي طراحان دانشگاه براي يافتن نقطة ايدئال مبتني بر اصول
دانشگاه مدرن(براي مثال ،آزادي آكادميك) قلمداد كرد.
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سير تطوّر الگوهاي حكمراني را بايد نتيجة سهم ياري نظري و عملي انديشمندان و كارگزاران به يك عنصر
كليدي در طراحي الگوهاي راهبري؛ يعني يافتن نقطة تعادل و هماهنگي بين جوشش و اختيار دروني با نظم بيروني
دانست تا از اين طريق ،بيشترين كارايي و اثربخشي حاصل شود.
تطوّري در مدلهاي حكمراني دانشگاهي وجود داشته است و از يك منظر ميتوان آن را تالشي براي هماهنگ
كردن ساختارهاي دانشگاهي با ايدۀ دانشگاه مدرن دانست .هر يك از مدلها در طيفي كه يك سر آن توجه كامل به
استقالل و آزادي عامل انساني بوده و سر ديگر آن توجه كامل به نظم و ساختار است ،يك نقطه را به خود اختصاص
دادهاند و لذا ميتوان آنها را آزمونوخطايي براي تحقق ساختاري دانشگاه مدرن تلقي كرد .در ادامه براي فهم نقطة
نزاع تطوّر اين الگوها ،به برخي ويژگيها و نقدهاي وارده اشاره ميشود.
نظرية بوروكراتيك ،ميراث كهن و همهگير ماكس وبر )1947(1است .محور نظرية او ،رابطة خطي و عمودي بين
تصميمگيران بر اساس نقش و جايگاه آنها در سازمان و همچنين رسميسازي قواعد سازماني است.

استروپ)1966(2

در اولين تالش براي بهكارگيري اين نظريه در آموزش عالي ،در پي توصيف سازمانهاي دانشگاهي مبتني بر
ويژگيهاي بوروكراتيك است .انجام اين كار قابلدرک بود زيرا پارادايم بوروكراتيك به شكل مناسبي با بسياري
از فرايندها و ساختارهاي موجود در دانشكدهها و دانشگاهها مطابقت داشت(.هندريكسون)42 :2013 ،

اين امر تعجببرانگيز نيست كه فردي بخواهد با فرض پيچيدگيهاي فراوان سازمانهاي آموزش عالي كنوني نيز
ويژگيهاي بوروكراتيك سنّتي را به آنها نسبت دهد .رئيس بنياد پيشرفت و آموزش كارنگي ،وارتان
گروگوريان)2008(3

در جلسة رؤساي دانشكدههاي آزاد و مديران بنيادها ،با اشاره به اينكه امروزه دانشكدهها و

دانشگاهها به يك شهر يا ايالت كوچك مبدّل شده و شامل هتلها(اتاقهاي محل اقامت) ،بخش پليس(بخشهاي
امنيت) ،رستورانها(سالنهاي غذاخوري) ،بيمارستانها(مراكز بهداشت) و همچنين ساير كاركردهاي عملياتي پيچيده و
هزينهبر هستند ،روند بهكارگيري ويژگيهاي بوروكراتيك در دانشگاهها را برجسته كرد.
با اين وجود ،هنوز در كاربردپذيري تمام و كمال مدل بوروكراتيك براي سازمانهاي دانشگاهي ،ضعفهاي قابل
توجهي وجود دارد .بر اساس گفتههاي ريلي و بالدريج ،)1977(4مدل بوروكراتيك بيشتر بر قدرت رسمي و
ساختارهاي سلسلهمراتبي تمركز دارد تا اينكه روي روابط قدرت غير رسمي -كه معموالً در سازمانها وجود دارد و
طي مرور زمان بسته به موضوع بحث تغيير ميكند -متمركز باشد .يكي ديگر از ضعفهاي آن ميتوان اين باشد كه
مدل بوروكراتيك بيشتر متمايل به اجراي خطمشي است تا اينكه متمايل به فرموله كردن خطمشي باشد .همچنين اين
مدل تمايل دارد كه نقش گروههاي ذينفع و نزاعهاي سياسي بين آنها در محيطهاي دانشگاه را به حداقل برساند.
1. Weber
2. Stroup
3. Gregorian
4. Riley & Baldridge
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دومين مدلي كه ممكن است سازمانهاي دانشگاهي به آن شكل ديده شوند ،سازمان به مثابه يك اجتماع است.
اين مدل را ميتوان حركتي از الگوهاي كالن سلسلهمراتبي به سمت الگوهاي كالن شبكهاي دانست .اين نظريه
اولين بار توسط

ميلت)1962(1

مطرح شد .او معتقد بود كه به كارگيري اصول سلسلهمراتبي براي دانشكدهها و
2

دانشگاهها ،تكثرگرايي تصميمگيري داخلي موجود در سازمانهاي آموزش عالي را ناديده گرفته است .ميلت
استدالل كرده است كه تمركز روي سلسلهمراتب ،بر نقش اقتدار مطلقي كه در سازمان پياده ميشود تأكيد ميكند؛
زيرا مفهوم بروكراسي دالّ بر ساختار قدرت رسمي و نظام روابط باالدست و پاييندست است« :دانشكدهها و
دانشگاههاي ما بر اساس سازمان دروني خودشان در پي ترتيباتي بودند كه به طور مساوي به دغدغة جلوگيري از
اقتدار مطلق بپردازند .دانشكدهها و دانشگاهها در مسير اين تالش ،طرز كار اجتماع را به مثابه مبناي بنيادين سازمان
گسترش دادهاند»(.ميلت)61 :1962 ،

ميلت در كتاب خود به برخي تصميمگيران سازماني مختلف اشاره كرده است كه با مشخص كردن نقش
دانشجويان ،دانشآموختگان و هيئت علمي در حكمراني دانشگاهي ،در سطوح مختلف فرايندهاي تصميمگيري
سازماني مشاركت كردهاند .او به عنوان رئيس دانشگاه ميامي اوهايو ،احتماالً هنگاميكه كتابش را منتشر ميكرد،
روي چالش اداري همساز كردن منافع چندگانه در قالب يك روحية همسازي گروهي تأمل ميكرد.
در حالي كه مدل دانشكدهاي به دقت اين موضوع را تصوير ميكند كه بايد سازمان چندين تصميمگير را با يك
اسلوب هماهنگ در خود جاي دهد؛ نقطهضعف اين مدل ،قصور در فرايندهاي پاسخگويي است؛ زيرا تصميمگيران
در داخل محيط تصميمگيري با همديگر رقابت ميكنند .تصميمگيري يكي از نتايج اقتدار است و مدل دانشكدهاي
در باب اين موضوع سكوت كرده است كه در حكمراني دانشكدهها و دانشگاهها كدام رأيدهندگان روي
موضوعات خاص برتري دارند .اين ضعف بعدها در پژوهشهايي كه موضوع ساختار اقتدار دانشگاهي و چگونگي
نفوذ گروههاي ذينفع رقيب در تصميمگيري سازماني از طريق اعمال نفوذ سياسي را تبيين ميكردند ،پوشش داده
شد .اين خط پژوهشي مدل سوم حكمراني دانشگاهي؛ يعني مدل سياسي را پديد آورد.
اين پارادايم كه حكمراني دانشگاهي به مثابه يك فرايند سياسي و دانشكده و دانشگاهها به مثابه سيستمهاي
سياسي مستقل ديده شوند ،براي اولين توسط

بالدريج()1971

مطرح شد .در اين مدل ،دانشگاه متشكل از مجموعه

گروههاي ذينفع رقيب است كه مشاركت آنها در فرايند تصميمگيري ،بسته به ماهيت يك موضوع خاص كه يك
مرجع تصميمگير در يك زمان خاص با آن مواجه ميشود ،پويا و متغيّر است .شكلدهي به خطمشي نقش يك نقطة
كانوني را دارد؛ زيرا ايجاد و اتخاذ خطمشي به طور مستقيم با مأموريت نهادي ،جهتگيري آن و تصميمهاي
عملياتي مختلفي كه در آن جريان دارد مرتبط است .در نتيجه ،تعارض بين گروههاي ذينفع سازماني ذاتي است.

1. Millett
2. Internal Decision-Making Pluralism
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اين گروههاي ذينفع محدود به آن دسته از تصميمگيران داخل سازماني نميشود ،بلكه گسترۀ آن شامل احزاب
خارجي نيز ميشود كه ممكن است به همان اندازه منافع معيّني در سازمان داشته باشند(.همان)

فرايندهاي پيچيده و چندپاره 1تصميمگيري دانشگاهها و دانشكدهها ،اعتبار بيشتري به مدل سياسي در مطالعة
حكمراني دانشگاهي ميدهد .واقعيت حكمراني دانشگاهي اين است كه در اكثر مواقع تصميمها نبايد توسط يك
اقتدار مركزي و به صورت يكجانبه اتخاذ شود؛ بلكه بايد بسته به ماهيت تصميمي كه گرفته ميشود ،از نظرات
سيستمهاي ارزيابي و مشاوره با افراد و موجوديتهاي مختلف تبعيت شود.
هنگاميكه حيات سازمان حول تخصص شكل گرفته ،احتماالً تصميمگيري در آن به صورت پراكنده ،2پارهپاره
شده 3و غير متمركز است .شبكة پيچيدۀ كميتهها ،شوراها و بخشهاي مشورتي رشد ميكنند تا وظيفة گرد هم آوردن
تخصصهاي الزم را براي تصميمهاي معقول بر عهده بگيرند .تصميمگيري توسط بروكراتهاي شخصي جاي خود را
به تصميمگيري از طريق كميتهها ،شوراها و كابينهها ميدهد .تصميمگيري متمركز جاي خود را به تصميمگيري
پراكنده ميدهد .فرايندها به يك شبكة پراكنده تبديل ميشوند تا تخصصها را از هر گوشة سازمان جمع كرده ،آنها
را در خطمشيها ترجمه كنند(.بالدريج)190 :1971 ،

مشاركت گروههاي ذينفع مختلف با توجه به نقش و تخصصشان در تصميمگيري دانشگاهي ،مشروعيت مفهوم
حكمراني تسهيميافته 4را كه توسط مورتيمر و مككونل 5توسعه يافته ،فراهم ميكند .ما حكمراني تسهيميافته را در
اين بخش؛ يعني ذيل مدل سياسي طرح كرديم؛ زيرا در محيط حكمراني تسهيميافته ،تصميمگيري از طريق اعمال
نفوذ انجام ميشود و نه پست سازماني رسمي .به دليل تنشهاي شناختهشدۀ مدلهاي سازماني قديميتر بين اقتدار
حرفهاي(هيئت علمي) و اقتدار رسمي(اداره) ،عمدتاً موضوعات حكمراني تسهيميافته برآمده از بحث بين هيئت
علمي و اداره(و به اندازۀ كمتري هيئت امنا و دانشجويان) است .مفهوم حكمراني تسهيميافته مستلزم پذيرش حقوق
اقتداري است كه مبتني بر تخصص يا پست سازماني رسمي توسط صاحبان رأي خاصي تصرف شده است .يك
سؤال محوري در بحث اقتدار تسهيميافته اين است كه چگونه اقتدار در ازاي تخصص مشروعي كه به يك متصدي
و گروه خاصي نسبت داده ميشود ،توزيع شود؟ طبق بيان مورتيمور و مككونل« :يك گزارش كامل از حكمراني
بايد در بر دارندۀ چهار سؤال اساسي باشد )1 :دربارۀ كدام مسئله تصميم گرفته ميشود؟  )2چه كسي -چه اشخاص
و گروههايي -بايد در تصميمگيري حضور داشته باشند؟  )3اين حضور چه زماني -در چه مرحلهاي از فرايند
تصميمگيري -و چگونه بايد رخ دهد؟  )4اين حضور بايد كجا -در چه سطحي از ساختار سازماني -رخ
دهد؟(مورتيمر و مككونل)13 :1978 ،

1. Fragmented
2. Diffuse
3. Segmentalized
4. Shared Governance
5. Mortimer & McConnell
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به طور خالصه براي بيان سير تطوّر سه مدل مشهور حكمراني دانشگاهي ،ميتوان از مقالة بالدريج( )17 :1971با
عنوان «مدلهاي حكمراني دانشگاهي :بوروكراتيك ،دانشكدهاي و سياسي» 1بهره جست كه تفاوت اين سه مدل را در
قالب جدول ذيل بيان كرده است:
مدل بوروکراتیک
پندارۀ اصلي
بنیانهای نظری اصلي
فرایندهای تغییر
تعارض

ساختار اجتماعي
فرایندهای
قانونگذاری
(تصمیمگیری)
خطمشي

مدل سیاسي

مدل دانشکدهای

بروكراسي سلسلهمراتبي

اجتماع حرفهاي

مدل بوروكراتيك وبر؛ مدل سيستمهاي

رويكرد روابط انساني به سازمانها؛

رسمي كالسيك

ادبيات دربارۀ حرفهگرايي

دغدغة ثانويه

دغدغة ثانويه

دغدغة اصلي

به عنوان پديدهاي غيرعادي ديده ميشود؛

به عنوان پديدهاي غير عادي ديده

به عنوان پديدۀ عادي ديده ميشود،

بايد توسط محدوديتهاي بروكراتيك

ميشود؛ در «اجتماع حقيقي دانشمندان»

در تحليل نفوذ خطمشي كليدي

كنترل شود.

از بين ميرود.

است.

تمركزگرا ،كه به وسيلة بروكراسي رسمي

تمركزگرا ،كه به وسيلة «اجتماع

يكپارچه ميشود.

دانشمندان» به وحدت ميرسد.

عقالنيتگرا ،رويّههاي بوروكراتيك
رسمي
تأكيد روي اجرا

تسهيميافته ،تصميمات دانشكدهاي
غير شفاف ،با احتمال تأكيد بيشتر روي
فرمولبندي

سيستم سياسي
نظرية تعارض؛ نظرية گروه ذينفع؛
نظرية سيستمهاي باز؛ نظرية قدرت
اجتماع

تكثرگرايانه ،كه توسط خردهفرهنگها
و گروههاي ذينفع واگرا شكست
ميخورد.
مذاكره ،چانهزني و فرايندهاي نفوذ
سياسي
تأكيد روي فرمولبندي

بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه الگوهاي حكمراني ،هر يك در نتيجة نقايص مدلهاي قبلي ايجاد شدهاند
و هدف آنها ديده شدن هرچه بهتر استقالل و اختيار فردي و در يككالم ،حفظ آزادي آكادميك(به عنوان يكي از
اصول دانشگاه مدرن) بوده است .مدل بوروكراتيك توجه كمي به موضوع استقالل و آزادي آكادميك دارد و
سازمان دانشگاهي را به مثابه يك سازمان رسمي ،متمركز و عقالنيتگرا ميداند .مدل دانشكدهاي نيز دانشگاه را به
مثابه اجتماعي از دانشمندان تلقي كرده و اگرچه ساختاري متمركز دارد ،ولي فرايند قانونگذاري آن به صورت
تسهيميافته و در اجتماع دانشكدهاي شكل ميگيرد .مدل سياسي نيز با ساختاري كامالً تكثرگرايانه ،درجة بااليي از
استقالل و آزادي آكادميك را براي دانشگاهيان به ارمغان آورده است.
 .5سبک دانشگاهداری در گفتمان انقالب اسالمي
انقالب اسالمي تحولي بنيادين بر اساس ارزشها و جهانبينيهاي اسالمي است و نميتوان آن را به صرف تغيير
ساختار سياسي كشور تقليل داد ،بلكه انقالبي در همة عرصههاي زندگي مردم بوده و نسبت و روابط جديدي را در
عالم ايجاد كرده است .بيشك يكي از عرصههاي مهم در آيندۀ يك كشور كه انتظار ميرود دستخوش اين تحول
بنيادين قرار گيرد ،عرصة علم ،پژوهش و دانشگاه است .فرمايش بنيانگذار انقالب مبني بر اينكه« :اگر دانشگاه
models of University Governance: Bureaucratic, Collegial, and Political.

1
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اصالح شد ،كشور اصالح ميشود»(امام خميني ،1364 ،ج  )222 :19حاكي از اين اهميت است .لذا اين سؤال كه «دانشگاه
مطلوب در گفتمان انقالب اسالمي چه مختصاتي دارد؟» پيش روي دانشگاهيان انقالبي قرار دارد تا از اين طريق
براي تحقق آن گام بردارند.
البته اگرچه پس از انقالب گامهاي مختلفي در مسير اصالح برداشته شده است كه اوايل خودش را در كسوت
تعطيلي دانشگاهها نشان داد و بعدها در قالب تغييرات آييننامهها و ...بروز كرد ،ولي هنوز هم تبيين مختصات
دانشگاه در گفتمان انقالب اسالمي نيازمند تالشهاي فراوان است .براي مثال ،كشور ما در مواجهه با سلطة فرهنگ
بازار بر دانشگاههاي جهان چه واكنشي نشان داده است؟ آيا نقش يك كنشگر تابع به خود گرفته يا توانسته است با
استنطاق سنّت تنومند اسالمي ،اين سلطه را در هم شكند و طرح نوي خويش را دراندازد؟ گويا هنوز استنطاق اين
سنّت به صورت جدّي رخ نداده است(باقري .)1391 ،به عبارت ديگر؛ اين سؤاالت كه دانشگاه چيست؟ چه نسبتي با
جامعه ما دارد؟ و سبك راهبري آن چگونه است؟ هنوز پاسخ جامعي نگرفتهاند.
آنگونه كه پيشتر ذكر شد ،پديدۀ دانشگاه در دنياي غرب بر اساس ايده و مباني خاصي شكل گرفته و مبتني بر
اصول متخذ از آن مباني ،الگوهاي راهبري خاص و منحصر بهفردي را تجربه ميكند .لذا همة اجزاي دانشگاه مبتني
بر اصول و جهانبينيهاي خاص بوده و مثل چرخدندههاي يك ساعت با همديگر كار ميكنند .به عبارت ديگر؛
ساخت دانشگاه در آن جا از يك هماهنگي برخوردار است كه به موجب آن از موقعيتي برخوردار است كه آن را
نافع و ضروري براي ارتقاي جامعه نشان ميدهد .ما نيز در ايران اسالمي ناچار از استنطاق سنّت اصلي اسالمي هستيم
تا الگوي دانشگاه و دانشگاهداري را متناسب با گفتمان انقالب اسالمي ترسيم كنيم.
در يك تقسيمبندي ميتوان دو مسير براي اين استنطاق سنّت اسالمي بيان كرد :استنطاق از طريق رجوع مستقيم
به آثار و منابع اسالمي و استنطاق از طريق رجوع غير مستقيم به منابع اسالمي؛ يعني رجوع با محوريت يك
اسالمشناس .پژوهش حاضر را ميتوان در دستة دوم جاي داد .پژوهشگران با رجوع به تجربة يك دانشگاه برآمده از
انقالب اسالمي(دانشگاه امام صادق) ،سعي كردهاند سبك دانشگاهداري بنيانگذار آن را استخراج كنند .خردماية
انتخاب دانشگاه امام صادق و به خصوص سبك و سيرۀ آيتاهلل مهدوي كني به عنوان بنيانگذار آن ،به عنوان
موضوع مورد مطالعه و سير پژوهش حاضر بيان خواهد شد.
 .6چرا سبک دانشگاهداری آیتاهلل مهدوی کني؟
پاسخ اين سؤال را بايد در تاريخچه و ايدۀ اصلي شكلگيري دانشگاه امام صادق(ع) جست .شرايط نامناسب حاكم
در دوران قبل از انقالب اسالمي ،برخي از پيروان مسير امام خميني ،به خصوص آيتاهلل مهدوي كني و مقام معظم
رهبري را بر آن داشت كه با دغدغة حفظ نسل جوان از انحرافات عقيدتي و سياسي و همچنين تربيت نيرو براي
آيندۀ انقالب اسالمي ،دانشگاه امام صادق(ع) را تأسيس كنند(ر.ک :مهدوي كني/1390 ،ب) .بحثهاي آيتاهلل مهدوي با
شهيد بهشتي ،شهيد باهنر و شهيد مطهري دربارۀ تشكيالت اسالمي تعليم و تربيت و همراهي برخي از علماي برجستة
انقالب اسالمي همچون :مقام معظم رهبري ،آيتاهلل نوري ،آيتاهلل مهدوي ،آيتاهلل ابراهيم اميني ،آيتاهلل مشكيني
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و آيتاهلل منتظري در هيئت امنا و هيئت مؤسس دانشگاه ،نشان از بنيانهاي مستحكم ساخت دانشگاه امام صادق است
كه ضرورت مطالعة اين پديده را تبيين ميكند.
گذشتن آيتاهلل مهدوي از پست و مقامهاي باال و كشوري در انقالب اسالمي ،اعم از نخستوزيري و  ...و
ايستادن براي ساختن دانشگاهي با ايدهها و مباني خاص و فقيه كامل و سياستمدار صادق بودن ايشان ،جذابيت مطالعة
آن را مضاعف ميكند .تأييدهاي مكرر مقام معظم رهبري بر سبك راهبري آيتاهلل مهدوي 1نيز ميتواند خردمايهاي
ديگر بر مطالعة سيرۀ ايشان در دانشگاهداري باشد .البته اصليترين خردماية پژوهشگران براي پرداختن به سيرۀ ايشان
به عنوان رهيافتي نوين از نگاه به دانشگاه و سبك دانشگاهداري در گفتمان انقالب اسالمي ،ايدۀ محوري ايشان در
اين موضوع بود كه برگرفته از دغدغههاي اصيل انقالبي ايشان است .ايشان عصارۀ ايدهشان را براي ساخت دانشگاه
اسالمي كه تجلي عيني آن دانشگاه امام صادق(ع) است ،در قالب يك مقاله بيان فرمودهاند كه در بخشي از آن آمده
است:
«سابقة تاريخي مدارس و حوزههاي علميه در امت اسالم ،به ويژه كشور ايران ،نشانگر اين حقيقت است كه
عموم آموزشها در رشتههاي مختلف علوم انساني و علوم تجربي در شعاع آموزش دين و معارف و عقايد و اخالق
اسالمي صورت ميگرفته است .نگارشهاي گوناگون و قرائتهاي مختلف در تاريخ تمدن اسالم و ايران در اين نكته
اتفاق دارند كه معاهد علمي و مدارس آموزشي و حوزههاي دانشي كه در آن عظيمترين متفكران اسالمي و ايران
همچون ابوعلي سينا ،فارابي ،ذكرياي رازي ،ابوريحان بيروني ،خواجهنصيرالدين طوسي ،مولوي و امثال آنها تحليل
مينمودند با اين ساختار جريان داشت كه محور تمام آموزشها دينآموزي بود...
«ولي متأسفانه در جريان ارتباط شيطاني و استعمارگراياۀه غرب با نظامهاي فاسد سياسي حاكم بر اين مرزوبوم،
سكوالريسم در جريان فرهنگ و تعليم و تربيت جامعة ما نفوذ كرد و جدايي آموزش و تعليم از دين ،كار جامعه و
كشور ما را كه يك روز معهد معلم ثاني(فارابي) و معلم ثالث(ابنسينا) بود ،به دريوزگي در درگاه دانش غرب
كشاند .فرهنگ تعليم و تربيت اسالمي ما كه يك روز در آشوبهاي محلي و يورشهاي بيرحمانة مغوالن ،مواريث
خود را از دست داده بود؛ در نهايت به درۀ هولناک پيدايش و گسترش استعمار نو كه خواهان ابقاي جهل و
بيخبري قرون وسطايي در ايران بود ،سقوط كرد .نوگرايي آغازشده در عصر صفويه كه در اثر دست به دست شدن
حكومتها تا وليعهدي عباس ميرزا دچار ركود گرديده بود ،در عهد قاجار به دليل ناكارامدي ارتش ايران در مقابله با
يورشگران روسي و شكست نيروهاي عباس ميرزا(در  1218-1228هـ و  1241-1443هـ) و شكست از انگليس(در
 1256-1273هـ) از سر گرفته شد و ايران به بهانة تجديد سازمان ارتش و همراهي با كاروان تمدن و جبران
عقبماندگيها(خصوصاً در بعد صنعتي -نظامي) مستقيماً به دام استعمار افتاد.

 .1رهبر معظم انقالب در ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) در عيد غدير سال  ،1384دانشگاه امام صادق را «پديدۀ ممتاز» ناميدند و از
آيتاهلل مهدوی كني «به خاطر موفقيت در پيشبرد اين كار سنگيني كه از سالها پيش ايشان بر دوش گرفتند» ،تشكر كرده و اين موفقيت را تبريک گفتند.
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«...جريان نفوذ دينزدايي در تعليم و تربيت همچنان پيش رفت تا در نقطة اوج خود در حكومت رضاخان در
چهرۀ كريه مبارزۀ روياروي با دين و مذهب در صحنة فرهنگ و آموزش درآمد و نه تنها به ايجاد مدارس و معاهد
آموزشي كه در آنها جريان آموزش با تربيت و پرورش بر مبناي المذهبي و الاباليگري آميخته بود اكتفا نكرد ،بلكه
با تمام قدرت درصدد ريشهكن كردن آموزشهاي ديني برآمدند و سياست نظام ستمشاهي رضاخاني بر مبارزه و
سركوبي روحانيت و بر هم زدن حوزههاي علميه ديني استوار گشت .رضاخان قلدر و مزدور در سركوبي روحانيت،
با آن سبك فجيع ،نه تنها به خاطر انهدام يك دژ نيرومند از سر راه نفوذ اجانب و چپاول آنها ،بلكه به منظور اجراي
اين برنامة شوم با تكيه بر سرنيزه و زور براي بر هم چيدن جريان آموزش دين از صحنة فرهنگ و تعليم و تربيت
صورت گرفت؛ زيرا استعمار كه با ابزار نوگرايي و دگرانديشي خودباختگان غربي اين كشور بر همة اصول و رعيان
سرنوشت مملكت مسلط شده بود ،تثبيت و تداوم سلطة خود را در سلطة فرهنگي ميديد و تنها از اين نقطه خائف
بود كه جاذبه و نفوذ دين بار ديگر ابعاد فرهنگي جامعه و از همه بيشتر تعليم و تربيت را تحت تأثير قرار دهد و با
آميزش دوبارۀ دين و علم و محور قرار گرفتن دين در حوزههاي تعليم و تربيت جامعة ما دوباره استقالل كامل خود
را بازيابد و دست نابكار اجنبي را از سرنوشت خود كوتاه كند .با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ،مفهوم و معناي
دانشگاه اسالمي و فلسفة وجودي آن مشخص ميشود»(.مهدوي كني)1378 ،

البته حضور گروهي از علما در دايرۀ مديريتي آيتاهلل مهدوي ،همچون :آيتاهلل باقري كني ،آيتاهلل علمالهدي،
آيتاهلل مصطفوي و همچنين ريشة خانوادگي آيتاهلل مهدوي در «كن» نيز در الگوي بروزيافتة دانشگاهداري ايشان
مؤثر بودهاند؛ ولي به دليل گسترده بودن آنها ،در اين پژوهش مقدّر گرفته شدهاند و فقط الگوي ظهور يافته
دانشگاهداري ايشان پژوهش شده است و بررسي نقش آن عوامل نيازمند پژوهشهاي ديگري خواهد بود.
ج) روش و سیر پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،كوششي براي استنطاق از سيرۀ يك فقيه و سياستمدار انقالبي در سبك دانشگاهداري بوده
است .پژوهشگران براي تحقق اين هدف ،ناچار بودند سؤالهاي متناسب با هدف را پيش روي آثار موجود از آيتاهلل
مهدوي قرار دهند تا بتوانند به خواستة خويش نايل شوند .از اين نظر ،اولين گام در فرايند پژوهش حاضر ،كوششي
براي ايجاد چارچوبي مفهومي از ادبيات موجود در عرضة دانشگاهداري يا همان راهبري يا حكمراني دانشگاهي بود
تا از اين طريق ،سؤاالت اصلي براي استنطاق سيرۀ ايشان حاصل شود .سعي شده است ادبيات به صورتي تحليل شود
كه نقاط نزاع اصلي مشخص و با تحليل ثانويه روي ادبيات ،از تكثّر طبيعي آن كاسته شده و فهم آن آسانتر شود.
پژوهشگران پس از مرور برخي ادبيات دنيا در حوزۀ ايده ،اصول و سبك راهبري دانشگاهي ،با در دست داشتن
برخي حساسيتهاي نظري در پي گردآوري و تحليل داده از آثار آيتاهلل مهدوي كني رفتند .اگر فرايند طي شده
براي گردآوري و تحليل دادهها در پژوهش حاضر با زبان يكي از روشهاي پژوهش متعارف بيان شود ،ميتوان نام
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روش تحليل مضمون را بر آن نهاد .تحليل مضمون ،يكي از روشهاي ساده و كارامد و در عين حال يكي از
مهارتهاي عام و مشترک در تحليلهاي كيفي است؛ به همين دليل ،بوياتزيس )4 :1998(1آن را نه روشي خاص ،بلكه
ابزاري مناسب براي روشهاي مختلف معرفي ميكند .اما به عقيدۀ براون و كالرک ،)2006(2تحليل مضمون را بايد
روش ويژهاي در نظر گرفت كه يكي از مزاياي آن انعطافپذيري است(.عابدي جعفري و همكاران)1390 ،

معموالً فرايند گامبهگام تحليل مضمون را به سه مرحلة كالن تقسيم ميكنند :اول) تجزيه و توصيف متن؛ دوم)
تشريح و تفسير متن؛ سوم) ادغام و يكپارچه كردن مجدد متن .اگرچه همة اين مراحل با تفسير و تحليل همراه است،
ولي در هر مرحله از تحليل ،سطح باالتري از انتزاع به دست ميآيد.
پژوهشگران عالوه بر برخي مصاحبههاي عميق با ياران قديمي آيتاهلل مهدوي در دانشگاه امام صادق ،آثار
ايشان را به صورت حداكثري و طبق گامهاي تحليل مضمون ،كنكاش كردند؛ سه كتاب منتشر شده از سخنرانيهاي
ايشان(بيست و دو گفتار ،دوازده گفتار و علم و عمل ايماني) ،تمام شمارههاي مجلة پيام صادق(به دليل انعكاس
خوب نظرات آيتاهلل مهدوي به خصوص در شمارههاي ابتدايي) ،تمام صوتهاي موجود از جلسات اخالق ايشان در
دانشگاه طي دهة  60و ( 70مخصوص پرسش و پاسخهاي انتهاي جلسات كه به نوعي آيتاهلل مهدوي بسياري از
ايدههاي خود را در باب دانشگاه و دانشگاهداري در آنجا بيان كردهاند) ،شرح مذاكرات در جريان تدوين اولين سند
رسالت دانشگاه در دهة هفتاد ،شرح مذاكرات ايشان با كميتة تدوين دو سند كالن اهداف و چشمانداز دانشگاه در
سال  ،1392مورد مطالعه ،كاوش دقيق ،كدگذاري و طبقهبندي پژوهشگران قرار گرفتهاند.
اگرچه انتظار ميرفت سبك دانشگاهداري آيتاهلل مهدوي طي اين كاوشها منكشف شود ،ولي با توجه به
محدود بودن آثار باقيمانده از ايشان به برخي اصول و كليات ،پژوهشگران صرفاً توانستند با گذري اجمالي از ايده و
مبناي اصلي ايشان در باب دانشگاه و دانشگاهداري ،اصول دانشگاهداري ايشان را احصا و در نهايت ،يك دستور كار
پژوهشي براي كشف سبك دانشگاه داري ايشان ارائه كنند .اين اصول در انتها نيز براي اعتباربخشي به برخي از
نزديكان و ياران آيتاهلل مهدوي ارائه شد .اگرچه اكثر برداشتها مورد تأييد ايشان قرار گرفت ،ولي برخي تغييرات
حداقلي نيز بر اساس نظرات ايشان اعمال شد.
د) یافتهها و نتیجهگیری :اصول دانشگاهداری در بیان و سیرۀ آیتاهلل مهدوی کني
فهم ايدههاي مبنايي آيتاهلل مهدوي مستلزم كاوش عميق آثار ايشان و استخراج نگاههاي ايشان به انسان و پديدۀ
علم و علمآموزي است .در اين پژوهش با گذري اجمالي بر اين ايدههاي مبنايي ،سعي بر ارائة اصول دانشگاهداري
ايشان شده است تا بستر و دستور كاري براي فهم الگوي دانشگاهداري ايشان فراهم شود .بر اساس يافتهها و دادههاي

1. Boyatzis
2. Braun & Clarke
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گردآوريشدۀ پژوهشگران ،اصول دانشگاهداري ايشان را ميتوان در چهار اصل دستهبندي كرد كه دو اصل آن
مربوط به موضوعات داخل دانشگاه و دو اصل ديگر مربوط به مسائل محيط دانشگاه است .اصل «تربيت و
انسانسازي» و «به كارگيري سنن علمي حوزههاي علميه در دانشگاه» ،مربوط به موضوعات دروني و «استقالل
تعاملگرايانه از وزارت علوم» و «استقالل مالي دانشگاه» ،دو اصل مربوط به مسائل محيط دانشگاهاند كه در ادامه به
تفصيل بيان خواهند شد.
 .1سبکي مبتني بر تربیت و انسانسازی
در دوراني به سر ميبريم كه سوداي توليد رفاه و ثروت جزء اولويتهاي برتر دانشگاهها محسوب ميشود و اساساً
نسل جديد دانشگاهي؛ يعني دانشگاه كارآفرين ،خود را با آنها هويتيابي ميكند .اين هويتيابي ،موجب بروز
ساختارها و الگوهاي راهبري خاصي نيز شده است .ولي گويا زميني كه بنيانگذاران دانشگاه امام صادق آن را بنا
نهادهاند ،مختصات ديگري دارد و بنيان آن بر تربيت و انسانسازي نهاده شده است .آيتاهلل مهدوي در اين زمينه
ميفرمايند« :توقع بنده و دوستاني كه اين دانشگاه را تأسيس كرديم ،اين بود كه دانشجوياني را تربيت كنيم كه همة
آنها انسانساز باشند .آرزوي ما ساختن انسانهايي عالم و معلم بود ،نه افرادي كه پس از تحصيل به دنبال كار شخصي
خودشان بروند»(.مهدوي كني/1390 ،ب)155 :

«بدانيد كه هدف دانشگاه ما غير از دانشگاههاي ديگر است؛ البته نميخواهم به دانشگاههاي ديگر جسارت كنم؛
زيرا همة آنها اهداف عاليه دارند؛ ولي شايد به اين شكلي كه ما پايهريزي كرديم ،پايهريزي نكردهاند .اشكالي كه بر
آنها وارد است كمتوجهي و يا عدم توجه به اين اهداف است[ ... .يكي از اهداف ما] تربيت دانشآموختگاني
هدفدار و خودساخته [است]؛ اين تربيت ،تربيتي توأمان علمي و عملي است .هدف ما تربيت دانشجويي است كه
داراي اهداف الهي باشد .ممكن است دانشجويي در رشتة حقوق تحصيل كند يا حتي فقه بخواند ،ولي مادي فكر
كند و مادي بينديشد و به دنبال زندگي و ماديات باشد و درس را براي مقام و ثروت دوست داشته باشد؛ اين
دانشجويي نيست كه ما ميخواهيم .نميگويم به دنبال كار نباشد ،ولي بايد هدف شما در تحصيل ،الهي باشد.
انشاءاهلل بعد از تحصيل ،عالوه بر كار و اشتغال روزمره ،مروّج و مبلّغ معارف الهي و مربي و معلم خوبي براي
ديگران باشيد و مردم را به خير و صالح دعوت كنيد»(.همان)240-248 :

«ما در اينجا عالوه بر درس و آموزش ،پرورش و تربيت را هم يكي از اصول خود ميدانيم ...اگر احساس كنيم
كه دانشجويي خوب درس ميخواند ولي تعهدي ندارد ،اين دانشجو را نميخواهيم»(.پيام صادق ،پيششماره اول)6 :

بنابر اين ،يكي از اصول محوري در تأسيس دانشگاه امام صادق(ع) ،تربيت انسان بوده است .اين اصل محوري
در راهبري دانشگاه هم حضور فعال داشته و خودش را در تصميمگيريها و طراحي روابط و ساختارهاي دانشگاهي
نشان داده است .اگرچه استخراج مدل راهبري آيتاهلل مهدوي در اين پژوهش ميسّر نشده ،ولي برخي سرنخها و
بسترها براي روايت اين مدل احصا شده است كه ميتوانند جزء قطعات سازندۀ اين مدل باشند كه به چند مورد اشاره
خواهد شد.
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یک) لزوم تدریج در تربیت و قانونگذاری

حضرت آيتاهلل مهدوي كني بر اين نظر بودند كه امر تربيت در سطح فردي كه رشد فرد را مدّ نظر دارد و در سطح
اجتماعي كه در كسوت سازماندهي و قانونگذاري جلوه پيدا ميكند ،مستلزم تدريج است .براي مثال ،در امر رشد
فردي ،ايشان در پاسخ به سؤالي دربارۀ ارائة برنامة سير و سلوک از طرف ايشان ،فرمودهاند« :سؤال شده است كه
براي اخالق برنامة عملي ذكر كنيد .اين برادران مثل اينكه يك مقدار عجله دارند ،دلشان ميخواهد كه ما راه
چندساله را يكروزه برويم .همين درس اخالق كه ما ميگوييم برنامههايي است كه بايد به تدريج پيش
بروند»(مهدوي كني ،جلسة اخالق « .)1361/11/16همانطور كه علم را به تدريج بايد ياد گرفت ...در مسائل تربيتي هم بايد به
تدريج شروع كرد و ادامه داد(.»...همو ،بيتا ،سخنراني )1364/01/24

ايشان دربارۀ دانشگاه و تكامل ايده و طرح آن نيز قائل به چنين تدريجي بودند و با بيان استداللي از حركت
رسول اكرم(ص) و امام خميني ،به بيان اين موضوع پرداختهاند:
«قال اهلل تعالي« :والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» .من فكر ميكنم اين آية كريمه به ما نويد ميدهد كه اگر ما
در راه خدا قدم برداريم ،حركت ما حركت جهادي باشد ...خدا فرموده من راهنمايي ميكنم ...من فكر ميكنم آن
وقت كه ما دانشگاه را شروع كرديم ،خود دانشگاه ،تكامل افكار قبلي ما بود و قبل از اينكه انقالب بشود و رسماً به
فكر تأسيس دانشگاه بيفتيم ،در زندان هم كه بوديم با دوستان بحث دانشگاه اسالمي را ميكرديم .ولي آن وقت از
دانشگاه اسالمي چيزي شبيه دبيرستان اسالمي در ذهنمان بود .ميگفتيم همين درسها را ميخوانند ،ولي بچه را
گزينش كنيم؛ متديّن باشند ،نمازخوان باشند ،دخترانشان با حجاب باشند ،اساتيدشان ...در اين حد اسالمي .اما به
محتوا خيلي توجه نميكرديم كه آيا اين علوم كه داريم درس ميدهيم همهاش اسالمي است؟ آيا به آن سو حركت
ميكند يا نه؟ توجه به اين بود كه اگر محيط ،جوّ ديني باشد ،تصور ميكرديم كه علوم همه درست است! حتي
بحثهايي كه االن به اين سبك براي علوم اسالمي خيلي مطرح ميشود ،خيلي مطرح نبود كه ما مثالً در مورد علوم
انساني چه تصوري داريم .اجماالً بود.
«خود امام هم شايد همين تدريج را توجه داشتند .اينجور نبود كه همهچيز را از همان اول ،توجه بالفعل به آنها
داشته باشند .از ما جلوتر بودند ،لذا شايد سالها قبل از انقالب ،امام بحث رفراندوم ،مجلس و  ...نداشتند .ميگفتند
حكومت اسالمي و واليتفقيه و  ...ولي درست روشن نشده بود كه نظام واليت فقيه چگونه پياده ميشود؛ و اينها
بعد از انقالب يا دوراني كه امام در مسير تبعيد و نجف و ايران و  ...يواشيواش پيش رفت.
«...پيامبر هم بسياري از كارها را به تدريج بيان كردند .اينجور نبود كه يكدفعه همهچيز را بريزند بگويند اين
اسالم است .مكه يكجور بود ،مدينه يكجور بود ،سالهاي اول با بعدش تفاوت داشت .چون فهم بشر فهم تدريجي
است و همچنين آمادگي براي عمل به اجرا هم تدريجي است .اسالم هم همينطوري آمد و سرّ موفقيت انبيا و اسالم
همين بوده است و سرّ موفقيت امام هم همين بود ...در دانشگاه هم كه ما اول آمديم همين بود و لذا عرض كردم كه
يكوقت هم دوستان نزديك ما ميگفتند كه مقصود شما چيست؟ اگر ميخواهيد حوزه درست كنيد كه حوزه
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هست ،دانشگاه اسالمي هم به معني فقه و حديث و  ...دانشگاه تهران هم هست ديگر .دانشگاه امام صادق(ع) يعني
چه؟ براي خودمان هم زياد واضح نبود .ما يك ايده داشتيم ،خود ايدهمان يك چشماندازي بود براي آينده؛ اما اينكه
چگونه ميشود پياده كرد براي خودمان واضح نبود»(.همو 27 :1392 ،اسفند)

«معموالً در تربيت و در قانونگذاري رسم اين است كه ابتدا كليات و عمومات را ميگويند و بعداً مخصصات و
مقيّدات را ميآورند .اين رسم قانونگذاري و تربيت است .چون اگر بخواهند همينطوري همه چيز را يكدفعه را
بگويند شلوغ ميشود .بايد مسائل را به تدريج بيان كرد و اين تدريج خودش از اصول تربيت و قانونگذاري است...
در هر مرحله بايد تدريج باشد؛ و در هركجاي دنيا كه مكتبي باشد و قانونگذاري و قانونمندي باشد همين عام و
خاص و تبصره و قيد است و دين هم يكي از آن قانونمنديهاست كه همة اينها را دارد .در مسائل اخالقي و فقهي و
سياسي و اقتصادي و  ...است .لذا قبل از فحص نميتوان به عام عمل كرد ... .رسم قانونگذاري اين است كه ابتدا عام
را ذكر ميكنند و ممكن است دو سال بعد قيد زده ميشود»(.همو ،جلسة اخالق )1366/07/07

دو) فضاسازی و بسترسازی برای تربیت

يكي ديگر از داللتهاي تربيتي و انسانسازي براي الگوي راهبري دانشگاهي ،لزوم توجه به محيط ،فضاسازي و
بسترسازي در دانشگاه است .اين مقوله از نظر آيتاهلل مهدوي بسيار قابل توجه بوده و برخي بيانات و سيرۀ ايشان
حاكي از آن است .براي مثال ،ايشان دربارۀ لزوم توجه به محيط و فضا ميفرمايند:
«نكتة دوم كه حائز اهميت است ،فضايي است كه انسان در آن جا درسخواند .تحصيل در فيضية قم با تحصيل
در دانشگاه هاروارد تفاوت دارد .دانشگاه امام صادق نيز با دانشگاه هاروارد فرق ميكند . ...خداوند حتي دربارۀ
مسجد هم آورده« :ال تقم فيه ابدا لمسجد اسس علي التقوي من اول يوم احق ان تقوم فيه»؛ حتي در خصوص مسجد
هم مهم است كه بر اساس تقوا ساخته شده باشد .از نظر اسالم ،ساختمان زيباي مسجد زماني تقدس مييابد كه بر
اساس تقوا بنا شده باشد وگرنه اين صورت هيچ قداستي ندارد ... .اگر آمفيتئاتري بر اساس تقوا ساخته شود ،قطع ًا با
آمفيتئاتري كه به منظور هدفهاي غير اسالمي(رقص و موزيك) ساخته ميشود ،تفاوت دارد .در آمفيتئاتر دانشگاه
امام صادق ،تمام فضا از نام خدا و رسول و فرشتگان آكنده است .تصاوير پرنده در ديوارهاي اينجا ،نماد پرواز به
سوي آسمان است ...بنابر اين ،در و ديواري كه محل تقدّس و تقديس الهي است و مكاني كه در آن نماز شب
خوانده ميشود ،باعث آرامش انسان ميشود ... .بنابر اين ،اگر مكان دانشگاه هم رنگ و بوي اسالمي به خود بگيرد،
در و ديوار آن مزيّن به سخنان ائمة اطهار و شعارهاي انقالب و امام شود ،هر روز سخنان تازهاي به جاي آنها نصب
شود ،كالسهاي درس با قرائت قرآن شروع شود ،به طور قطع اين امور در روحية استادان و دانشجويان مؤثر خواهد
بود... .آغاز كالس درس با آياتي نوراني از قرآن چه قدر زيبا و حياتبخش است! و چقدر نورانيت ميبخشد! تنها به
قصد ثواب نخوانيد .بخوانيد تا كالستان نوراني به انوار الهي شود»(.همو)251 :1391 ،

«بايد روي محيط دانشگاه كار بشود؛ ما از حوزه تجربهاي داريم و آن اينكه يك طلبه با هر بينش تربيتي،
هنگاميكه وارد حوزه ميشود ،چون دروس خود را در مسجد ميبيند و مظاهر اطراف خود را با سبك معماري
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خاص و مدارس قديمه و در و ديوار كاشيكاري مزيّن به آيات قرآني و روايات و احاديث مشاهده ميكند ،خود
اين محيط با اين كيفيت ،عامل شكلدهي يك فرهنگ خاص ديني در فكر اوست .اگر محيطهاي دانشگاهي در
كشور به صورتي دربيايد كه دانشجو احساس كند در يك مسجد يا در يك مكان مقدس درس ميخواند ،ولو درس
او فرمول شيمي است ،طبيعتاً خود را در يك ساختار فرهنگي خاصي احساس ميكند و همين احساس در استاد از
حيث موضعگيري وي در كالس مؤثر است»(.پيام صادق ،ش )27 :5

آيتاهلل مهدوي در جايي ديگر و در پاسخ به پيشنويس اولين سند رسالت دانشگاه مرقوم فرمودهاند كه« :يك
نكتة مهم تربيتي را بايستي به تمام نكات و بر تمام آنها اضافه كرد و آن ايجاد فضاي ديني و اسالمي و معنوي است
كه دانشجويان در اين فضا به رشد مطلوب از لحاظ اخالقي و اعتقادي و فضائل نفساني برسند كه پس از فراغت از
تحصيل در هر جايي كه باشند در پرتو اين خميرماية ديني ،هم خود را حفظ كنند و هم مربي براي ديگران باشند».

1

سه) محدودیتهای تربیتي

ايجاد فضاي مراقبتهاي تربيتي ،يكي از عناصر كليدي در امر تربيت محسوب ميشود .شايد بتوان مواظبتها و
مراقبتهاي تربيتي را در توليت امر مربي خالصه كرد؛ به طوري كه در يك رابطة تربيتي ،مربي بايد توليت امر متربي
را به عهده بگيرد و اين امر مستلزم برخي محدوديتهاست .اين نگاه به روابط تربيتي قطعاً تأثيراتي در ساخت ابزارها و
الگوهاي راهبري دانشگاهي ايجاد خواهد كرد كه نمونههايي از آن را در دوران آغازين دانشگاه امام صادق(ع)
مشاهده ميكنيم .براي مثال ،دانشگاه به صورت شبانهروزي بوده است و ورود و خروجها كامالً منظم شكل
ميگرفت يا مثالً در دهة  ،60امتحانهاي دانشگاه زمان مشخصي نداشتند و ممكن بود هر ساعتي از شب يا روز
امتحان گرفته شود و فقط چند دقيقه قبل از امتحان ،زمان و مكان آن را با بلندگوهايي در سطح دانشگاه اعالم
ميكردند؛ به طوري كه يكي از دانشآموختگان در خاطرات خود اينگونه بيان ميكند كه« :هميشه بايد براي
امتحان آماده بوديم؛ چرا كه اعالم قبلي در كار نبود و يك شب كه قرار بود امتحان ساعت هشت بعدازظهر انجام
شود ،برق قطع شد؛ ولي امتحان لغو نشد و زير نور فانوس در نمازخانه آن موقع امتحان داديم»(.پيام صادق ،ش )5 :5

اين محدوديتها قطعاً با پشتوانههاي اسالمي همراه بوده است و تجويز هرگونه محدوديت بايد بر اساس حجتهاي
شرعي و ديني باشد وگرنه قطعاً نميتوان حكم به صحّت همة گونههاي محدوديت گذاشت .آيتاهلل مهدوي كني
در پاسخ به يكي از دانشجويان ،به بازگو كردن برخي مباني و تصوراتشان در اين زمينه ميپردازند كه بسيار قابل
توجه است .يكي از دانشجويان سؤال كردهاند كه« :به نظر حقير ،رابطة مسئوالن دانشگاه و استادان محترم با
دانشجويان بايد به معناي كامل رابطة استاد و شاگردي يا پدر و فرزندي باشد .چنانچه در نظام سنّتي ما و در

 .1اسناد تدوين اولين سند رسالت دانشگاه -گزيدۀ ديدگاههای آيتاهلل مهدوی كني دربارۀ دانشگاه ،زيرنويس برای نامة كميتة برنامهريزی علمي كه توسط
حجتاالسالم مصباحي مقدم نگاشته شده است و نظر آيتاهلل مهدوی در باب رسالت اجمالي دانشگاه را خواستهاند ،تاريخ .1379/3/4
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حوزههاي علميه برقرار است .آيا بهتر نيست دانشگاه به اين سمت ميل كند؟» و آيتاهلل مهدوي چنين پاسخ دادهاند
كه:
«عوامل و راههاي متعددي دست به دست هم ميدهند تا يك انسان را بسازند .يكي از راههاي تربيت نظام
اجباري است .يكي از اشتباهاتي كه شما ميكنيد و ميگوييد در حوزههاي علميه چنين چيزي وجود ندارد ،اينطور
نيست .بنده يادم هست كه مرحوم برهان ميگفتند :هر شب بايد پاي منبر من بياييد؛ و همه را هم نگاه ميكردند .البته
آن وقت شاگرد زياد و به اندازۀ شما نبود ،شايد صد تا طلبه داشتند .يادم هست كه ايشان بعد از نماز مغرب و عشا
يك ربع صحبت ميكردند و تفسير ميگفتند؛ و همه بايد حاضر ميشدند .اگر كسي نميآمد فردا او را مؤاخذه
ميكردند و ميگفتند :فالني ديشب نبودي .لذا فكر نكنيد آقاي برهان را كه من دعا ميكنم ،به خاطر اين بوده كه
هر كاري من ميكردم چيزي نميگفته است .خير ،بنده چون همين مواظبتهاي مرحوم برهان را در تربيت خودم مؤثر
ديدم ،هيچوقت ايشان را فراموش نميكنم .تربيت غير از موعظه است .عيب بعضي از شما اين است كه فرقي بين
موعظه و تربيت نميگذاريد .موعظه همين است كه من دارم ميكنم .خواه از سخنم پند گير و خواه مالل؛ اما تربيت،
مواظبت است .مثل پدر و مادري كه فرزند خودشان را مواظبت ميكنند .كمكم دستش را ميگيرند راه ميبرند.
يك حرف و دو حرف بر زبانم ،چون غنچه گل شكفتن آموخت .همينطور پلهپله باال بيايد ،اين را تربيت ميگويند؛
و اين تربيت ،مواظبت ،سؤال و جواب و دقت ميخواهد .چرا رفتي ،چرا نرفتي؟ چرا درسخواندي ،چرا نخواندي؟
«اگر در بعضي از حوزههاي علميه اين دقتها نميشود ،االن آقايان فهميدهاند اشتباه است .من در مصاحبه با مجلة
حوزه عرض كردم شما بايد آمار بگيريد و بررسي كنيد ببيند با توجه به اين آزادي كه در اين اواخر داده شده ،نتيجه
چه شده است .در سابق و زمان ما اينطور نبوده است كه يك آزادي مطلق باشد و هر كسي خواست به حوزۀ علميه
بيايد ،نه گزينشي و نه انتخابي ،نه امتحان درستي ،نه دقتي .بايد ببينيم درصد بازده حوزههاي علميه نسبت به
دانشگاهها چه تفاوتي دارد .البته عدد طلبهها كمتر است ،ولي از همان عدد كم ببينيد در سابق چقدر ما علماي بزرگ
داشتيم و حاال نداريم؛ و من نسبت به آينده روحانيت خيلي ميترسم.
«طلبهها هم زود به سياسي عقيدتيها و جاهاي ديگر ميروند و كيفيت درس خواندن رو به كم شدن است .به هر
حال بايد ديد كه اين بيانضباطي و بيدقتي آيا بازده خوبي دارد يا ندارد .طلبه نياز به دلسوزي ،تربيت ،مراقبت و
اصالح دائم دارد .گاهي حتي شما حرفهايي كه توهين به من است مينويسيد و من ميخوانم؛ كه بعضي از نوشتههاي
شما واقعاً توهين است .نوشتهاي كه حتي پسري به پدري آنطور صحبت نميكند .معذلك بعضيها را مصلحت
نميبينم بخوانم ،بعضيها را هم بلند ميخوانم .اينها همهاش به خاطر پدر و فرزندي و دلسوزي و تربيت و اصالح
ا ست؛ اما معناي پدر و فرزندي اين نيست كه ما شما را رها كنيم و هيچ دقتي و حضور و غيابي نباشد .االن ميبينيم
دانشجويان سالهاي اول ،آنهايي كه درسخوان بودهاند و رفتهاند و واقعاً منصفاند ،وقتي دانشگاه ميآيند ،اعم از
كساني كه در داخل يا خارج هستند ،ميگويند :آن سختگيريها براي ما مفيد بود .برادران از اين سختگيريها
ناراحت نشويد ،اينها به نفع شماست .البته ما نميگوييم اشتباه در كار ما نيست ،ممكن است باشد ،ما ادعاي عصمت
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نداريم ،ولي اهداف خوبي در نظر داريم .با وجود اين سختگيريها ،دانشجويان در مقطع ليسانس هم بيرون كار
ميكنند ،درس ميدهند و ما اطالع داريم .زندگي شما را بدان كارها واداشته است .ولي بدانيد اينگونه كه شما
درس ميخوانيد مال نميشويد و آنطور كه بايد نتيجه بگيريد نتيجه نميگيريد»(.پيام صادق ،ش )34 :8

ايشان در پاسخ به سؤالي ديگر نيز دربارۀ فلسفة نظم آهنين دانشگاه ،سختگيريها و محدوديتها چنين
فرمودهاند« :يكي از برادران سؤال كردهاند كه اين فشارها در دانشگاه عقده ميآورد ،عرض ميشود كه اين يكي از
اشتباهات شماست .آقا در اسالم بسياري از كارها روي زور است ،اين غربيها هستند كه ميگويند هر كسي كار
خودش را بكند .اسالمي ميگويد اگر كسي شراب ميخورد كتكش بزنيد ،در فقه ما است هر كه گناه كبيره به
صورت علني انجام بدهد بايد تعزير بشود ،اگر كسي سه روز جماعت نيايد ،حديث دارد« :من كان جار بيت اهلل و لم
يحضر الجماعه ثالثه ايام متواليات فعليه لعنت اهلل و المالئكه» و سپس در حديث داريم كه پيغمبر فرمود اينها چرا
نميآيند؟ خانههايشان را خراب كنيد .پس شما اعتراض ميكنيد چرا پيغمبر چنين كردند؟ بعضي از مسائل اجتماعي
و تربيتي اول بايد روي فشار باشد و اال اگر آزادي مطلق باشد نميشود .اين حرفهاي غربيهاست و قسمتي از آن هم
جنبة سياسي دارد و ميخواهند جامعة ما را فاسد كنند و دم از آزادي ميزنند .عقده در صورتي است كه شما مالک
ال علت اين كار را كه ما انجام ميدهيم متوجه نميشويد ،ممكن است براي شما
اين جهت راندانيد .يك وقت شما مث ً
عقده بشود؛ ولي واقع اين است كه علت اين كارها را ميدانيد و حسن نيت ما را هم ميدانيد .واقعاً ما چه ادعايي
داريم كه شما را اذيت كنيم .غير از اينكه من شماها را به عنوان فرزندان خودم ميدانم و ساير برادران .البته ممكن
است ما اشتباه كنيم و من مكرر ًا گفتهام و اين ادعا را نميكنيم كه همة كارهايمان بياشتباه است ،اما كليات جريان
روش تربيت اسالمي است .اين چيزي نيست كه خالف اين باشد .اصالً در سابق هم كه طالب مدرسه داشتند و
حجره و كالسشان يكجا بود و تحت كنترل بودند ،همينطور بود .يك روش تربيتي است .عقده آن است كه كسي
را بهزور كه عقلش نميرسد و ميل نداشته باشد و فشار بياورند»(.مهدوي كني ،جلسة اخالق )1366/07/07

«شماها االن گاهي به ما اعتراض ميكنيد كه اين كيفيت تربيت شما در دانشگاه امام صادق خوب نيست و به ما
فشار ميآوريد؛ ولي غافل از اينكه اصالً تربيت بدون زور امكانپذير نيست .ال مؤثر فيالوجود اال زور  ...تربيت غير
از آموزش است .برادراني كه با ما صحبت ميكنند ،ميگويند شبانهروزي بودن درست نيست يا ميگويند اينكه
ميگوييد هر كسي نيايد در پروندهاش مينويسيم درست نيست ،ميگويند شما موعظه كنيد .خب اينكه آموزش
است و تربيت نيست .موعظه كردن يعني درس دادن .اينكه االن بنده اينجا ميگويم ،آموزش است و درس است و
جنبة علمي دارد .تربيت اين است كه كسي را وادار كنيد كه كاري را بكند .اصالً فرق آموزش و تربيت اين است.
«ما اصالً در مملكتمان تربيت نداريم غالباً ،هرچه هست آموزش است .اسم وزارت را آموزشوپرورش
گذاشتهاند ،ولو براي جمهوري اسالمي است ،ولي پرورش ندارد .پرورش اين است كه كسي را جايي نگه ميدارند
و وادار ميكنند و پروار ميبندند .جسارت نباشد .بايد روي يكي تكيه بشود ،عمل بشود و بگوييم كه اين كارها را
بكن و غيره .حاال ممكن است شما بگوييد اينكه من با اين فشار نماز جماعت ميآيم ريا ميشود ،بله اول هر كاري
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براي ريا است .مگر دستور اسالم نيست كه با تشويق و ترغيب و گاهي با تنبيه از هفتسالگي وادار به نماز كنيد؟
خب يكي بگويد اينكه تربيت نشد .بچه را آرام با آدامس نمازخوان بكند .نميشود .راهش اين است .كمكم كه به
راه افتاد ميفهمد كه آدامس به درد نميخورد .نظرش باال ميشود.
«يكي از بزرگان ميگفتند كه طلبه ابتداي تحصيل به قصد آقا شدن ميآيد .يك آقايي كه مجتهد شده است و
مردم دستش را ميبوسند و سالموصلوات .ميگويد پس ما برويم درس بخوانيم اينگونه ميشويم .اولش بچه است
و دنبال نخودچيكشمش است .اگر خودش هم بخواهد خالي كند دروغ ميگويد و ته دلش همان نخودچيكشمش
است .ولي كمكم كه جلو ميآيد ميبيند نه بابا اين سالموصلواتها و يار امام خوشآمدها مطلبي نيست براي آدم.
آدم خودش بايد آدم باشد و شخصيت داشته باشد .در قيامت يار امام خوشآمد به درد نميخورد... .اولش فشار الزم
است .اصالً در تمام دنيا كساني كه داراي مكتباند و تربيت مكتبي دارند اينگونه عمل ميكنند... .شما برويد كليسا
ببينيد چگونه كار ميكنند .آنهايي كه االن كشيش هستند .مدرسههايي كه در ايتاليا و رم و  ...هستند تماماً شبانهروزي
هستند و بدتر از ما فشار ميآورند .منتها ممكن است در برخي چيزهايي كه ما بد ميدانيم مثل صحبت با نامحرم
بيحجاب يا مشروبخواري آزاد باشند ولي اينطور نيست كه در چيزي كه بد ميدانند فشار نياورند .االن
كشيشهايي كه هم طبيب هستند و هم كشيش ،در كالجها درسخواندهاند .كالجهايي كه تحت نظر كليسا است و
تحت فشار و تربيت مستمر.
«اصالً آزادي مطلق نيست .اصالً تربيت جز اين راه در دنيا امكان ندارد .آن حرفي كه برخي از مربيان تربيتي
غربيها نوشتهاند بيخود است .آنها روي مكتب خودشان ميگويند .آنها اقتصادشان هم آزاد است و تربيتشان هم
آزاد است .تربيت به اين معنايي كه ما فكر ميكنيم اصالً ندارند .شما در آينده بنده را حتماً دعا خواهيد كرد  ...من
هميشه استادم آيتاهلل برهان را دعا ميكنم؛ هميشه يادم هست نصف شب ما را بيدار ميكردند كه نماز شب
بخوانيم ،غر ميزديم و ميگفتيم استاد بگذاريد بخوابيم! ولي ايشان ميگفتند بيدار شويد و نماز شب بخوانيد .اولش
ممكن است آدم ناراحت بشود ،ولي بعدها دعا ميكند .البته اگر كسي از اساس مخالف است كه بحث ديگري است
و تلفاتي است كه هر جمعي درصدي از آن افراد دارد كه ممكن است نخواهد .ولي تربيت ،يك فشار و
محدوديتهاي زماني مستمري ميخواهد تا مسائل براي انسان ملكه بشود .البته من نميخواهم بگويم چوب و فلك و
غيره بياوريم؛ ولي برخي محدوديتها ميخواهد ... .حاال آمار بگيريد كه كساني كه اينجا ميمانند خوب درس
ميخوانند يا كساني كه به منزل ميروند؟ مسائل تربيتي جزو مسائل عملي است و مسائل آموزشي نيست .اين هم
يك درسي است كه از درسهاي پنجساله ياد گرفته باشيد .گرچه هر تربيتي نياز به آموزش دارد .نياز به آموزش
هست ،ولي افراد بايد عمالً وادار بشوند»(.همان)1366/07/07 ،

چهار) حرکت عملي در دانشگاه اسالمي

نگاه آيتاهلل مهدوي به امر تربيت و داللتهاي آن در ساختارها و روالهاي دانشگاه در يكي از سخنراني ايشان با عنوان
«حركت عملي در ساخت دانشگاه» تجميع شده است .ايشان براي ساختن دانشگاه اسالمي ،دو حركت را الزامي
ميدانند :حركت علمي و حركت عملي كه به اختصار در ادامه به آنها اشاره ميشود.
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«حركت علمي در اين جهت به اين صورت است كه چون موضوع اين قضيه منطقي دانشگاه است و دانشگاه
پايگاه آموزش و فراگيري علوم و فنون مختلف ميباشد ،پس اسالم در درجة اول به عنوان يك موضوع دانستني و
علمي در محيط دانشگاه به صورت عام و فراگير بايد مطرح باشد .مباني اعتقادي و اصول جهانبيني و ابعاد
ايدئولوژيك اسالم به عنوان يك موضوع آموزشي براي عموم دانشجويان در تمامي رشتهها بايد برنامهريزي شود و
ابتدائاً زيربناي فكري دانشجو در بينش كلي و فراگير نسبت به جهان هستي بايد با باورهاي قطعي اسالمي مستحكم
گردد».
«حركت دوم ،حركت عملي است؛ ماهيت حركت عملي به سوي اسالمي شدن دانشگاهها تنها اجراي برنامههاي
فيزيكي و مراسمي نيست .ما بايد توجه داشته باشيم كه محيط دانشجويي با محيط دانشآموزي متفاوت است .تنها
وجود مراسم و سخنراني و پند و اندرز و موعظه كارساز نيست البته اين نه به آن معنا است كه اين برنامهها مفيد
نيست ،بلكه به تنهايي كارساز نيست .بزرگترين حركت مؤثر در اين زمينه ،احياي ارزشهاي اسالمي و انقالبي در
دانشگاه است ،مثالً اگر مسئله حجاب در دانشگاه به صورت يك ارزش درنيايد ،يك خانم بيدين اعم از استاد و
دانشجو را حتي با اصرار نميشود به صورت با حجاب يا بيحجاب درآورد. ...
«دومين نكته آنكه ،در كنار اين برنامه بايد روي محيط دانشگاه كار بشود ...اگر محيطهاي دانشگاهي در كشور
به صورتي دربيايد كه دانشجو احساس كند در يك مسجد يا در يك مكان مقدس درس ميخواند ،ولو درس او
فرمول شيمي است ،طبيعتاً خود را در يك ساختار فرهنگي خاصي احساس ميكند و همين احساس در استاد از حيث
موضعگيري وي در كالس مؤثر است...
«سومين نكته در اين حركت عظيم ،اجراي برنامههاي تربيتي كنترلي از حيث اخالق است .انسان در هر مقطعي
از سن با يك روش خاص قابل تربيت شدن است .نميشود گفت دانشگاه پرورشگاه نيست .البته برنامههاي تربيتي در
دبيرستان و مراكز آموزشوپرورش در دانشگاه كارساز نيست و چهبسا نتيجه معكوس ميدهد .در دانشگاه بايد
برنامههاي تربيتي متناسب اجرا شود ،افراد صاحبنفس كه از يك حوصلة كامل هم برخوردار باشند ،به طور آزادانه
و به صورت كالس و واحد در محيط دانشگاه در طي عناوين مختلف كه احياناً خيلي هم آن عناوين الزم نيست
مذهبي يا انقالبي باشد ،در كسوت عادي يا روحاني از برادران و خواهران كه البته در بين دانشجويان ،كسوت عادي
مؤثرتر است ،در محيطهاي كتابخانه ،مسجد ،رستوران ،خوابگاه با آنها محشور باشند و آنان را جذب كنند و به
تربيت نفوس آنان بپردازند...
«در خصوص برنامههاي كنترلي؛ كنترل بايد از مرحلة گزينش صورت گيرد .اين سبك امروز كه بر دانشگاهها
حاكم است كه در خصوص گزينش هيچگونه كنترلي نيست و اشخاصي با فسادهاي فكري و اخالقي به درون
دانشگاهها راه پيدا ميكنند ،به منزلة وارد كردن يك ميكروب به صورت عمدي در بدن و سپس سعي در از بين
بردن يا بيرون راندن آن است و اين كنترل كيفي و اخالقي در گزينش ،با اين توسعة كمّي بيحدوحصر كه در
آموزش عالي كشور حاكم است ،امكانپذير نيست»(.پيام صادق ،ش )27-28 :5
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 .2به کارگیری سنن حوزۀ علمیه در دانشگاه و جایگاه واالی معارف اسالمي
اصل دوم از اصول ساخت و راهبري دانشگاه در بيان و سيرۀ آيتاهلل مهدوي را ميتوان اصل به كارگيري سنن حوزۀ
علميه در دانشگاه ناميد .باالترين تجلي اين اصل ،در جايگاه واالي دروس معارف اسالمي در كالن ايدۀ آيتاهلل
مهدوي كني براي ساخت دانشگاه است .ايشان در مقالهاي ،ايدۀ اصلي خود را «دينمحوري در
آموزش»(«دينمحوري در آموزش» ،ارائه شده در همايش دانشگاه ،جامعه و فرهنگ اسالمي) مطرح كرده و قائل
شدهاند كه همة آموزشها بايد با محوريت دينآموزي شكل بگيرد و اين اصل را از سنن مدارس و حوزههاي علميه
اتخاذ كردهاند:
«سابقة تاريخي مدارس و حوزههاي علميه در امت اسالم بهويژه كشور ايران نشانگر اين حقيقت است كه عموم
آموزشها در رشته هاي مختلف علوم انساني و علوم تجربي در شعاع آموزش دين و معارف و عقايد و اخالق اسالمي
صورت ميگرفته است .نگارشهاي گوناگون و قرائتهاي مختلف در تاريخ تمدن اسالم و ايران در اين نكته اتفاق
دارند كه معاهد علمي و مدارس آموزشي و حوزههاي دانشي كه در آن عظيمترين متفكران اسالمي و ايران همچون
ابوعلي سينا ،فارابي ،ذكرياي رازي ،ابوريحان بيروني ،خواجهنصيرالدين طوسي ،مولوي و امثال آنها تحليل
مينمودند ،با اين ساختار جريان داشت كه محور تمام آموزشها دينآموزي بود؛ يعني تمامي اين نوابغ و انديشمندان
كه جامع علوم و فنون بودند و يا در برخي از رشتههاي تجربي تخصص داشتند ،در معارف ديني(تفسير ،فلسفه،
كالم ،فقه ،اصول) نيز تحصيل نموده بودند .يك طبيب عاليرتبه ،با فقه و اجتهاد سروكار داشت ،آموزش قرآن و
احكام در مكتبخانهها به عنوان محور آموزش و تعليم به حساب ميآمد و در حاشية آن ،حساب و هندسه و خط و
ادبيات را فراميگرفتند .در دورههاي باالتر كه حوزههاي علميه محور آموزش درسهاي علم ديني بود ،انديشة ديني
بر افكار و رفتار هر انديشمند و دانشمند حاكم بود و در حالي كه فقهاي ما تحصيل تمام علوم و فنون را واجب
كفائي ميدانستند و آميختگي علم با دين در تاريخ فرهنگ اين كشور و جامعة اسالمي در تخصصهاي پزشكي،
رياضي ،نجوم ،هندسه چهرههايي را ارائه داده است كه يك نمونه از آن با آن جامعيت در تاريخ فرهنگ سكوالر
غرب به چشم نميخورد .ولي متأسفانه در جريان ارتباط شيطاني و استعمارگرايانه غرب با نظامهاي فاسد سياسي
حاكم بر اين مرزوبوم ،سكوالريسم در جريان فرهنگ و تعليم و تربيت جامعه ما نفوذ كرد و جدايي آموزش و تعليم
از دين ،كار جامعه و كشور ما را كه يك روز معهد معلم ثاني(فارابي) و معلم ثالث(ابنسينا) بود ،به دريوزگي در
درگاه دانش غرب كشاند .فرهنگ تعليم و تربيت اسالمي ما كه يك روز در آشوبهاي محلي و يورشهاي بيرحمانة
مغوالن مواريث خود را از دست داده بود ،در نهايت به درۀ هولناک پيدايش و گسترش استعمار نو كه خواهان ابقاي
جهل و بيخبري قرون وسطايي در ايران بود ،سقوط كرد .نوگرايي آغاز شده در عصر صفويه كه در اثر دست به
دست شدن حكومتها تا وليعهدي عباس ميرزا دچار ركود گرديده بود ،در عهد قاجار به دليل ناكارامدي ارتش ايران
در مقابله با يورشگران روسي و شكست نيروهاي عباس ميرزا(در  1228-1218هجري و  1443-1241هجري) و
شكست از انگليس(در  1273-1256هـ) از سر گرفته شد و ايران به بهانة تجديد سازمان ارتش و همراهي با كاروان
تمدن و جبران عقبماندگيها(خصوصاً در بعد صنعتي-نظامي) مستقيماً به دام استعمار افتاد .به هر حال ،احساس
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ضعف و ناتواني در همة شئون زندگي اجتماعي موجب شد تا دربار ايران به جهت جبران مافات دست به سه نوع
اقدام بزند كه عبارت بودند از .1 :معاشرت مستقيم با مغربيان به صورت اعزام دانشجو يا مسافرت كارگزاران
حكومتي .2 .انتقال محصوالت تفكري و مصنوعات غرب به صورت ترجمه مكتوبات ،استخدام مستشاران و معلمين
خارجي ،دستگاه چاپ و محصوالت بازرگاني و صنعتي و .3 ...تأسيس مؤسسات مدني به سبك غرب به صورت
ادارات دولتي و بانكها ،مطبوعات و مراكز نشر و باالخره مدارس جديد و شناخت تأثيرات تربيتي اين سه اقدام
مستلزم تحليل پيامدهاي آنهاست»(.همان)

از وجوه تشابه ديگر دانشگاه امام صادق ،ميتوان به عالقة بنيانگذار آن به معمّم كردن دانشجويان اين دانشگاه
اشاره كرد؛ طوري كه دانشگاه همهساله در عيد غدير ،به پيروي از سنّت كهن حوزههاي علميه ،شاهد معمّم كردن
دانشجويان توسط ايشان بود.
يكي ديگر از ويژگيهاي حوزه علميه كه در سالهاي ابتدايي دانشگاه امام صادق بسيار جدّي گرفته ميشد،
شيوههاي تدريس و مباحثه بود .مباحثه جزء اصول خدشهناپذير در جريان تعليم و تعلّم در دانشگاه بود .اين موضوع
به اذعان بسياري از دانشآموختگان ،عامل بسيار مؤثري در يادگيري ايشان بوده است .يكي از دانشجويان ورودي
سال اول تأسيس دانشگاه كه در فرانسه علوم سياسي ميخواند ،بيان ميكند كه« :استاد راهنماي بنده به من گفت :من
نميدانم تو از كجا اين قدر مجادله كردن را ياد گرفتهاي! و من فكر ميكنم اين خصلت را از دوران مباحثة دانشگاه
امام صادق به ارث برده بودم ... .اكنون بنده به توصيههايي كه حضرت آيتاهلل مهدوي كني ميفرمودند رسيدهام.
ايشان همواره دعوت به سختكوشي ،بحث و مجادله ،با عالقه درس خواندن ،درس را فهميدن و از اين قبيل
مينمودند و بر آن تأكيد داشتند»(.پيام صادق ،ش )26 :11

وجه تشابه ديگر به حوزههاي علميه كه به دليل اهميت باالي آن ،به صورت جداگانه در قالب يك اصل به آن
خواهيم پرداخت ،موضوع استقالل مالي است .آيتاهلل مهدوي در جلسة افتتاحية دانشگاه در سال  61ميفرمايند:
«تأسيس دانشگاه جامعهالصادق هيچگونه فشاري بر دولت وارد نخواهد كرد و مثل حوزههاي علميه ،بودجة آن از
طريق كمكهاي مردم تأمين ميشود(»...روزنامه اطالعات )16 :1361/10/14 ،و در بياناتشان تمثيل به حوزه علميه را وارد
كردهاند .البته پرداخت شهريه به دانشجويان نيز در سالهاي آغازين تأسيس دانشگاه ،وجه تشابه ديگر به حوزه علميه
است.
آيتاهلل مهدوي كني به بهانههاي مختلف ،ايدۀ تلفيق علوم روز با علوم اسالمي را در دانشگاه امام صادق تبيين
كردهاند .يكي از آنها كه در ادامه ذكر خواهد شد ،رسماً هدف دانشگاه را تربيت طلبة آشنا به مسائل روز مطرح
ميكند .واضح است كه تربيت طلبه قطعاً خواستار نظام تعليم و تربيت حوزوي و پيروي از سنن حوزۀ علميه است:
«از ايدههاي ما اين بود كه بتوانيم جمع بين حوزه و دانشگاه كنيم .طلبهاي تربيت كنيم كه هم از مسائل حوزوي
آگاه باشد و هم از مسائل دانشگاهي تا اينكه بتوانيم آنچه را مدعي هستيم اسالم دارد ،به گونة صحيح و كاربردي
ارائه دهيم .ما بر اين باوريم كه اسالم ،سياست و اقتصاد و نظامهاي ديگر مورد نياز جوامع انساني را دارد .اين
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صحيح ،ولي مقصود چيست؟ برخي شعار ميدهند :اسالم اقتصاد دارد ،سياست دارد و  ...و چنين ميپندارند كه
تمامي مسائل اقتصادي و سياسي و روشها و برنامهها را بايد از آيات و روايات گرفت .به عقيدۀ من اينان خلط
كردهاند بين ارزشها و روشها و برنامهريزيها! آنچه را كه اسالم دارد ،اصول ارزشي است كه ثابتاند نه قسم دوم كه
عبارت باشد از برنامهريزيها و روشها كه در حال دگرگونياند .البته تفكيك ارزش و روش در مقام مفهوم است
ولي در مقام اجرا و پياده كردن اين دو قابل تفكيك نيستند؛ بنابر اين ،اگر بخواهيم در اين مدعا توفيق به دست
آوريم ،دو راه وجود دارد .1 :گروهي از حوزويان و گروهي از دانشگاهيان را كنار هم گرد آوريم تا با همفكري و
همكاري ،اين اصول ارزشي را در برنامهريزيها اعمال كنند .به عقيدۀ بنده اين روش ناموفق است ،همانگونه كه
تاكنون تجربه كردهايم؛ زيرا اين همانديشي در صورتي نتيجهبخش خواهد بود كه دو طرف فرهنگ يكديگر را
درک كنند و بشناسند .در غير اين صورت حرف يكديگر را نخواهند فهميد .مسلّم كسي كه در دانشگاه هاروارد
آمريكا تحصيل كرده ،فرهنگ آنجا را نيز گرفته و از آن فرهنگ تأثير پذيرفته؛ هرچه بخواهي تخليهاش كني،
نميشود .تقصيري هم ندارد ،سوءنيتي هم در كار نيست .همچنين آن كه در حوزه تحصيل كرده ،فرهنگ مخصوص
به خود را دارد .اگر بخواهد تبادل فرهنگي انجام بپذيرد ،بايد ابتدا تبادل آموزشي باشد .گذاشتن عالم اقتصاد در كنار
عالم اسالمي ،قرار گرفتن دو فرهنگ مجزا كنار يكديگر است كه به التقاط ميانجامد .به عقيدۀ ما ،اگر بخواهد
خلط و مزج درستي انجام پذيرد ،به اين است كه اين هر دو دانش را يك نفر داشته باشد .اين همان راه دومي است
كه از هدفهاي تشكيل جامعه االمام صادق(ع) است .ما بر آنيم دانشجويي تربيت كنيم كه به منابع ديني به طور
مستقيم بتواند دسترسي داشته باشد و هم به علوم روز آشنايي داشته باشد تا بتواند آن اصول ارزشي را در
برنامهريزيها رعايت كند .به بيان ديگر؛ همان كسي كه ميخواهد برنامهريز باشد ،حافظ ارزشها نيز باشد و اين تنها
از كسي ساخته است كه در هر دو زمينه آگاهي الزم را داشته باشد .دانشگاه امام صادق(ع) در جهت تربيت چنين
نيروهايي گام برميدارد و تالش ميورزد»(.پيام صادق ،ش )17 :5

«ما اصولي را كه بر پاية آنها دانشگاه امام صادق را بنيان نهادهايم ،هيچگاه فراموش نكرده و دست از آن
برنميداريم؛ بنابر اين ،ميخواهيم طلبهاي داشته باشيم كه فرضاً هم علوم سياسي بخواند و هم فقه؛ چرا كه اسالم
ديني است كه در مسائل سياسي نظر دارد و فقط ديني نيست كه به تعبير امروزيها با وجدانيات و عباديات سروكار
داشته باشد ...ما اصالً ميخواهيم طلبهاي داشته باشيم كه از علوم روز برخوردار باشد .چه اشكالي دارد؟ مگر سابق
اينطور نبوده است؟ مگر ابوعلي سينا و خواجه نصير طلبه نبودهاند؟»(.پيام صادق ،پيششماره اول)5 :

گفتني است كه گويا آيتاهلل مهدوي در دهة دوم تأسيس دانشگاه ،از روند علمآموزي كه قرار بود بر منوال
سنّتهاي اصيل حوزۀ علميه باشد ،ناخشنود بودند؛ به طوري كه در يكي از نامهها به ادارۀ مشاورۀ آموزشي دانشگاه
چنين مرقوم فرمودهاند« :هدف ما از تأسيس اين دانشگاه تربيت طالبي بود كه با علوم روز نيز آشنا شوند ... ،متأسفانه
دانشجويان فعلي دانشجو بودن براي آنها اصل است ،نه طلبه بودن و حال آنكه در نظر ما طلبه و حوزوي بودن اصل
است»(مهدوي كني ،بيتا :نامه به ادارۀ مشاورۀ آموزشي در تاريخ )1378/03/22؛ كه اين مرقومه هم حاكي از لزوم توجه به سنن حوزۀ
علميه در دانشگاه است.
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 .3استقالل تعاملگرایانه در نسبت با وزارت علوم
پر واضح است كه ساخارها ،قوانين و رويّهها ،نقش بسزايي در راهبري يك مجموعه دارند .البته اين ساختارها و
قوانين در مجموعههاي علمي ،سنخ خاصي پيدا ميكنند و با قوانين باال به پايين و ساختارهاي سلسلهمراتبي محض
روي سازگاري ندارند .بر اساس شواهد موجود ،اين مختصات ويژۀ مجموعههاي علمي و نحوۀ تعامل با آنها در
ايران به خوبي درک نشده است و در خيلي از عرصهها ،براي مثال تعاملي كه وزارت امور خارجه با ادارات ذيل
خودش دارد ،همان تعامل را وزارت علوم با دانشگاهها و مجموعههاي علمي دارد؛ غافل از اينكه يك بناي علمي
ذاتاً با بناهاي ديگر متفاوت است .لذا تعيين نحوۀ ارتباط با وزارت علوم ميتواند نقش بسزايي در اداره و راهبري
دانشگاه داشته باشد.
اصل سوم دانشگاهداري آيتاهلل مهدوي را ميتوان در استقالل تعاملگرايانه با وزارت علوم دانست .استقاللي
كه شايد در مقام تمثيل بتوان آن را به استقالل يك پدر ناصح و مسئول از فرزند خويش تشبيه كرد؛ زيرا اين استقالل
به هيچ وجه انزواجويانه يا از روز قهر نبوده است ،بلكه به نظر ميرسد آيتاهلل مهدوي خودشان را مسئول اصالح
نظام آموزش عالي كشور و جهان ميدانستند و به همين دليل نميتوانستند در بستر كليشههاي موجود كه عمدتاً ريشه
در فرهنگ دوران قبل از انقالب اسالمي داشتند ،حركت كنند .ايشان دانشگاه امام صادق را يك پديده و بافت
جديد ميدانستند كه همراستايي با چارچوبها و روالهاي اداري در آن دوره را در تناقض با آن بافت قلمداد
ميكردند .گفتني است كه استادان دورههاي اولية دانشگاه ،اعم از استادان انقالبي و حتي ضد انقالب و غربي بودند
و دانشجويان در كالسهاي هر دو نوع استاد حاضر ميشدند و اين موضوع نيز سبكي منحصر به فرد براي آيتاهلل
مهدوي در تربيت دانشجويان بود .ذكر برخي از جمالت ايشان ضمانت محكمي براي اين برداشت خواهد بود:
«ضوابطي كه در وزارت علوم است ،مقداري دستوپا گير است و بافت قسمتي از ضوابط همان بافت سابق
است كه بنده مكرر به آقايان و آقاي دكتر فرهادي گفتهام كه اصالً بافت دانشگاه امام صادق يك بافت جديدي
است و اصالً نميشود اين را با دانشكدههاي ديگر مقايسه كرد .اين نه مثل دانشكدۀ الهيات است و نه مثل دانشكدۀ
اقتصاد است و نه مثل دانشكدۀ علوم سياسي است؛ بلكه يك چيز ديگري است و جمعي از اينهاست»(.مهدوي كني ،جلسة
اخالق )1366/06/28

«در اين دانشگاه نميخواهيم آييننامههايمان صد درصد منطبق با آييننامة دانشگاههاي ديگر باشد .اگر مثل آنها
ميخواستيم بشويم ديگر دانشگاه امام صادق نميشديم ... ،ميخواستيم يك سري تغييراتي داشته باشيم .ولي اين
معناي آن نيست كه اگر چيز خوبي باشد آن را نميپذيريم»(.همان)1362/10/17 ،

«اساسنامة دانشگاه نيز پس از بررسي و جلسات مشترک با مسئولين ،مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي
قرارگرفته؛ البته ما در اين مورد مشكالت فراواني داشتهايم ...كه بحمداهلل بسياري از آنها را پشت سر گذاشتهايم .از
نظر ضوابط ،ما مشكالتي نداريم؛ زيرا دانشگاه امام صادق از نظر ضوابط سختگيرتر است .لكن پارهاي از ضوابط،
موجود است كه به عقيدۀ حقي ،متأثر از فرهنگ و روش گذشته است كه دستوپا گير و مانع از پيشرفت علمي و
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آزادي دانشجويان در مسير تحصيل است ،كه متأسفانه ما هم گرفتار آن شدهايم .اميد است كه شوراي عالي انقالب
فرهنگي براي آنها چارهاي بينديشد»(.مهدوي كني ،بيتا ،مصاحبه با روزنامة اطالعات ،حدود سال )1366

«بافت اين دانشگاه يك بافت خاصّي است كه با آن مصوبات شوراي عالي برنامهريزي درسي نميخواند .اصالً
شوراي عالي برنامهريزي بخواهد مصوباتش را بر ما ديكته كند ،اصالً نميشود پياده شود .اصالً با اين بافت
نميخواند»( .همو ،جلسة اخالق )1367/07/09

«يك سؤال شده است كه چرا قوانين وزارت آموزش عالي در دانشگاه پياده نميشود؟ البته ما حتيالمقدور بنا
داريم مقررات وزارت آموزش عالي را رعايت كنيم .البته وقتي ما اين دانشگاه را تأسيس كرديم دلمان نميخواست
كه به طور كلي تابع مقررات دولتي باشيم .نه اينكه بخواهيم بگويم مخالف باشيم .ميگفتيم كه يك دانشگاه غير
دولتي است و قهراً ممكن است يك مقررات دستوپا گيري در مؤسسات دولتي باشد كه نميخواستيم دستوپاي
ما را هم بگيرد .ولي حتيالمقدور به خاطر اينكه ليسانس ما را بايد دولت و وزارت فرهنگ امضا كند ،مقررات را
رعايت ميكنيم»(.همان)1366/11/24 ،

 .4استقالل مالي
منابع مالي از مهمترين و متداولترين ابزارهاي راهبري محسوب ميشود .با تعيين چگونگي تخصيص و تأمين منابع
مالي ميتوان تغييرات قابلتوجهي را در رفتار انسانها پديد آورد و فضاي پژوهش و علم نيز از اين قاعده مستثنا
نيست .اگرچه جهتدهي علم با ابزارهاي مالي به دليل مختصات پژوهش و پژوهشگري ،ظرافتهاي خاصي ميطلبد و
مانند ساير حوزههاي رفتاري نيست؛ ولي اصل اين جهتدهي ،به خصوص در پژوهشهاي كاربردي ،در هر زماني
وجود داشته است .لذا يكي از سؤالهاي جدّي در حكمراني علم ،تعيين چگونگي تأمين و تخصيص منابع مالي است.
شايد بتوان اصليترين تج ّلي اصل سوم(استقالل از وزارت علوم) را در اصل چهارم؛ يعني استقالل مالي دانشگاه
امام صادق مشاهده كرد كه طبق سنّت اصيل حوزههاي علميه ،با كمكهاي مردمي و موقوفات تأمين مالي ميشود.
نظام مالي دانشگاه به گونهاي است كه هيچ باري بر دوش نظام اسالمي يا دانشجويان خودش ندارد .همين استقالل
مالي ميتواند ريشة بسياري از موفقيتها و آزادانديشيهاي دانشگاه باشد كه در طول چهل سال گذشته زبانزد خاص و
عام بوده است« :تأسيس دانشگاه جامعهالصادق هيچگونه فشاري بر دولت وارد نخواهد كرد و مثل حوزههاي علميه،
بودجة آن از طريق كمكهاي مردم تأمين ميشود(.»...روزنامه اطالعات)16 :1361/10/14 ،

اين نوع از تأمين مالي متضمّن تحمل سختيهاي فراواني است كه گاهي به آنها اشاره شده است:
«اين دانشگاه با خوندلهاي بسيار تأسيس شد .عالوه بر زحماتي كه هيئت امنا و مؤسسان اوليه كشيدند ،مشكالت
مالي بسيار نيز بر سر راه ما وجود داشت؛ به ويژه آنكه كمكي از دولت دريافت نميشد و دانشجويان نيز هزينهاي
بابت تحصيل نميپرداختند و حاال هم نميپردازند .سال اول با پنج ميليون وام دانشگاه را تأسيس كرديم .اين عمل
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جرئت بسيار ميطلبيد .سرانجام با توكل بر خدا و زحمات دوستان ،دانشگاه امام صادق

تأسيس شد»(.مهدوي كني:1391 ،

)258

«ما با زحمت داريم پول تهيه ميكنيم و سر ماه كه ميشود به من خيلي استرس وارد ميشود ...اينطوري نيست
كه ما پول فراواني داريم و كيسهاي دوختهايم و غيره خير اين حرفها نيست...تازه كارخانة مشهد ما در حال راهاندازي
است»(.همو ،جلسة اخالق )1366/02/26

«وقتي ما ميخواستيم كارخانه درست كنيم ،يك عده پولداران و كارخانهدارها اينجا آمدند .من به چهرهها نگاه
كردم ،ديدم يك عدهاش براي ما مال نيستند! حتي يكيشون يواشكي ميگفتند كه خدا شاه را بيامرزد .آن وقت
صحبت از اين بود كه شايد بنده كانديداي رياست جمهوري باشم و مردم خيال ميكردند و من ديدم بعضي از آنها
به آن اميد آمدهاند كه مثالً بنده رئيسجمهور آينده كشورم .لذا براي اينكه اينها اميدشان بريده بشود ،گفتم آقايان
بدانيد من آمدهام اينجا ميخواهم مدير مدرسه باشم و ديگر در كارهاي سياسي وارد نخواهم شد ،مگر اينكه الزام
باشد و كسي نباشد جاي من كار كند .لذا من در مسائل رياست جمهوري و وكيلي و  ...نميخواهم شركت كنم.
ديدم يك عده سرشان پايين افتاد .فهميدم اينها عدهاي هستند كه به خاطر رياست جمهوري آمدهاند .بعدها هم پول
ندادند .يكيشون ميگفت يك كارخانه چيه؛ ده تا كارخانه ميدهيم .بعدها هم رفت اصالً نيامد .ما آنها را
نميخواهيم ،شما خيالتان راحت باشد .اميدواريم كساني با ما در ارتباط باشند كه از مؤمنين هستند و طرفدار انقالب
و اسالم هستند و اموالشان حالل است به حسب ظاهر ،باطنش را كه خدا ميداند»(.همان ،جلسة اخالق )1370/01/31

 .5به سوی کشف الگوی دانشگاهداری در گفتمان انقالب اسالمي
اصول محوري آيتاهلل مهدوي در دانشگاهداري ،به عنوان يكي از صاحبان الگوي دانشگاهداري ،در گفتمان انقالب
اسالمي مشخص شد .عالوه بر اين اصول ،سعي شد كه برخي سر نخها از سبك راهبري دانشگاهداري ايشان نيز ارائه
شود .ولي هنوز هم اين ضرورت احساس ميشود كه سبك دانشگاهداري يا راهبري دانشگاه در بستر انقالب اسالمي
نيازمند پژوهشهاي تطبيقي جدّي است .آنچه از آثار مكتوب و صوتي آيتاهلل مهدوي باقي است ،نهايتاً برخي اصول
و مباني دانشگاه و دانشگاهداري را به ارمغان ميآورند؛ به همين سبب ،ضروري است كه با مصاحبههاي عميق و فهم
دقيق سيرۀ ايشان در امور راهبري دانشگاه ،رهيافت نوين ايشان در دانشگاهداري استخراج و پاسخ سؤاالت مربوط به
سبك راهبري دانشگاهي جستجو شود.
ساير پژوهشهاي انجام شده در خصوص سبك و سيرۀ آيتاهلل مهدوي كني در دانشگاه نيز هر كدام به دليلي به
ارائة الگوي عملياتي ايشان در دانشگاهداري نپرداختهاند؛ كه شايد اصليترين دليل آنها ،حساسيتهاي نظري و
چارچوبهاي مفهومي متفاوت از پژوهش حاضر باشد .براي مثال ،دكتر نادر جعفري

هفتخواني()1395

با حساسيت

نظري رهبري سازماني و مقولة مديريت اسالمي ،انديشهها و سيرۀ آيتاهلل مهدوي را مورد مداقه قرار داده كه نتيجة
آن ،تبيين برخي اصول و مواضع مديريتي آيتاهلل م هدوي به عنوان مدير اسالمي بوده و در آن بحثي از روابط
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موجود در دانشگاه و راهبري دانشگاه نشده است؛ البته ميتوان از اكثر نكات طرحشده در آن ،براي تكميل
چارچوب مفهوم راهبري دانشگاهي بهره برد.
دكتر محمدسعيد مهدوي

كني()1399

طي پژوهشي به كارويژۀ دانشگاه اسالمي مرجع در توليد علوم انساني-

اجتماعي اسالمي پرداخته است .محقق در اين پژوهش ،وجه همت خود را روي تبيين بيانات آيتاهلل مهدوي گذاشته
و سعي كرده است با استفاده از آثار موجود ،در دو ساحت نظري و عملي ،نظرية آيتاهلل مهدوي را در باب توليد
علوم انساني -اجتماعي اسالمي ،استخراج و در ساحت عمل نيز با تطبيق آن بر ساخت دانشگاه اسالمي مرجع ،هويت
دانشگاه امام صادق(ع) را تبيين كند .اگرچه موضوع ساخت دانشگاه و تأثير عوامل غير معرفتي در علم از منظر
آيتاهلل مهدوي به خوبي در اين پژوهش مورد مداقه قرارگرفته ،ولي به دليل چارچوب مفهومي متفاوت نگارنده،
دربارۀ الگوي راهبري دانشگاهي ايشان به طوريكه الگويي در عِداد الگوهاي موجود در دنيا باشد ،بحث نشده
است.
پژوهشي ديگر توسط دكتر هاشم

سوداگر()1393

صورت گرفته كه هدف آن كشف و تبيين ديدگاه آيتاهلل

مهدوي كني دربارۀ علوم انساني اسالمي ،با تأكيد بر مديريت اسالمي بوده است و اگرچه موضوع علوم انساني و
تحول آن از منظر آيتاهلل مهدوي بحث شده ،ولي به الگوي راهبري دانشگاهي آنچنان كه پيشتر ذكر شد ،اشاره
نشده است.
با اين توضيحات مشخص ميشود كه در پژوهش حاضر ،برخي سنگ بناها براي استخراج الگوي راهبري
دانشگاهي آيتاهلل مهدوي گذاشته شده است كه اگر نبودند ،پژوهشهاي جزييتر دشوارتر ميشد .اكنون برخي
مفاهيم و سؤاالت و نقاط نزاع از بطن ادبيات دنيا استخراج شده است كه عرضة آن به سبك و سيرۀ آيتاهلل مهدوي
ميتواند الگويي نوين را در دانشگاهداري در بستر انقالب اسالمي به ارمغان بياورد .لذا خروجي اصلي اين پژوهش را
ميتوان تدوين يك دستور كار پژوهشي قلمداد كرد.
 .6به سوی یک دستور کار پژوهشي
اين پژوهش با سؤال چگونگي راهبري دانشگاه در بستر انقالب اسالمي شروع شد .پس از مطالعة ايده و الگوهاي
راهبري دانشگاهي در دنيا ،پژوهشگران براي يافتن پاسخشان ،سراغ يك الگوي عملياتي شده و برخاسته از انقالب
اسالمي؛ يعني دانشگاه امام صادق(ع) رفتند .تجزيهوتحليل چندماهه روي آثار مكتوب و سيرۀ آيتاهلل مهدوي كني،
حدّي از مسير را روشن(اصول دانشگاهداري) و بنيانهايي را براي ايجاد يك بستر پژوهشي يا دستور كار پژوهشي
جديد ايجاد كرد.
ريشة اين دستور كار پژوهشي در سؤال اصلي اين پژوهش بوده و استدامة آن منوط به استنطاق دقيق از سيرۀ فقيه
بصير ،آيتاهلل مهدوي كني است .استنطاق بايد به وسيلة سؤاالت برخاسته از مسائل و معضالت موجود در الگوهاي
به كار رفته در راهبري دانشگاهي كنوني در جمهوري اسالمي صورت بگيرد .به عبارت ديگر؛ همانطور كه در
دستهبندي ادبيات حكمراني و حكمراني دانشگاهي وارد شده است ،همة نظامهاي دانشگاهي و عرصههاي راهبري
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دانشگاهي با موضوعاتي مواجهاند كه بايد نسبت خود را با آنها مشخص كنند و دانشگاهداري در عرصة انقالب نيز
بايد يك نسبتي با آن مسائل برقرار كند.
برخي از اين موارد در قالب دو جدول در بخش سير تطوّر الگوهاي حكمراني دانشگاهي آمده است كه به
اختصار در اينجا ذكر ميشود كه بايد پاسخ آنها را در سيرۀ آيتاهلل مهدوي رديابي كرد .اين موارد عبارتند از:
پندارۀ اصلي ،بنيانهاي نظري اصلي ،فرايندهاي تغيير ،تعارض ،ساختار اجتماعي ،فرايندهاي قانونگذاري(يعني
تصميمگيري) ،خطمشي اتخاذشده ،نحوۀ برخورد حكمرانان با مقاومت در برابر تغيير ،انگيزۀ كنشگران زيردست،
ساختار سازمانها ،كنترل از چه طريق؟ ،سبك رهبري ،انواع خروجي و پيامد ،انواع مسائل مرتبط .به نظر ميرسد با
استخراج اين موارد از سيرۀ آيتاهلل مهدوي كني ميتوان آن را در تطبيق با الگوهاي حكمراني دانشگاهي در دنيا
قرار داد و وجوه ممتاز بودن آن را برجسته كرد.
به نظر ميرسد هر يك از موارد ذكر شده نيازمند پژوهشي مستقلاند .پيشنهاد ميشود پژوهشي براي فهم فرايند
قانونگذاري ،پژوهشي براي فهم نحوۀ توزيع اقتدار بين دانشكدهها و گروههاي علمي ،پژوهشي براي فهم شيوههاي
كنترل و راهبري هيئت علمي ،پژوهشي براي فهم شيوههاي تخصيص منابع مالي به امور پژوهشي و پژوهشگران در
سبك دانشگاهداري آيتاهلل مهدوي انجام شود .پايه و بنيان اين پژوهشهاي پيشنهادي در پژوهش حاضر گذاشته شده
است.
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