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اشاره: 

حجه االسالم محمدمهدی نادری داراي مدرک 
سیاستگذاري  گرایش  دولتي،  مدیریت  دکتري 
عمومي، در حال حاضر استادیار گروه مدیریت 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني بوده و 
تالیفات زیادي را در این عرصه نگاشته است. مقاله 
حاضر که به مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 
و راهبردی حضرت عالمه مصباح پرداخته است، 
حاوي نکات خوبي است که توجه شما عزیزان را 

به آن جلب مي کنیم.

بررسي مدیریت 
و برنامه ریزی 
استراتژیک و 

راهبردی حضرت 
آیت اهلل مصباح

محمدمهدی نادری
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

امـروزه در میـان مباحـث مربـوط به دانـش مدیریت، یکی 
برنامه ریـزی  و  »مدیریـت  بحـث  مهـم،  موضوعـات  از 
در  مهـم  مؤلفـه ی  دو  اسـت.  راهبـردی«  و  اسـتراتژیک 
مدیریـت راهبـردی، یکـی توجـه بـه تغییـرات محیطـی 
و  فعالیـت  بـه  توجـه  دیگـری  و  آ ن هـا،  پیش بینـی  و 
برنامه ریـزی رقبـا اسـت. در دنیـای امـروز، سـازمان ها و 
مدیرانـی کـه در برنامه ریـزی و مدیریـت خـود از ایـن دو 
عنصـر غفلـت کننـد، تـوان رقابـت را از دسـت داده و بـه 
تدریـج به طـور کلـی از صحنـه حـذف خواهنـد شـد. برای 
مثـال، شـرکتی کـه در زمینه ی تولید گوشـی تلفـن همراه 
فعالیـت می کنـد، اگـر بـه تغییـر و تحـوالت فناوری هـای 
مربـوط بـه ایـن حـوزه و پیش بینـی آن بی اعتنا باشـد، و یا 
چگونگـی فعالیت سـایر شـرکت های رقیـب در این عرصه 
را رصـد نکنـد، دیـری نخواهد پایید که مشـتریان و سـهم 
بـازار خـود را از دسـت خواهـد داد و عرصـه را بـه سـایر 
رقبـا واگـذار خواهد کـرد. در گذشـته ای نه چنـدان دور که 
عوامـل تأثیرگـذار محیطی و میـزان تغییرات آن هـا زیاد و 
شـدید نبـود، نیـاز چندانـی هم بـه مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتراتژیک احسـاس نمی شـد. امـا امـروزه وضعیت کامال 
متفـاوت اسـت و بـا شـرایطی روبـرو هسـتیم کـه در آن، 
هـم تعـداد عوامـل اثرگـذار محیطـی افزایش چشـم گیری 
پیـدا کـرده و هـم میـزان تغییراتـی کـه در هر یـک از این 
عوامـل رخ می دهـد بـه هیچ وجه با گذشـته قابل مقایسـه 
نیسـت. بـا توجه به این وضعیت، امروزه اساسـا بـرای اداره 
امـور سـازمان ها راهـی غیـر از مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتراتژیک وجـود نـدارد و قطعـا یکی از رموز مهـم در بقا 
و موفقیـت سـازمان ها توجـه بـه مدیریت راهبردی اسـت. 
 بـا توجـه بـه توضیحـات مذکـور، یکـی از ویژگی هـای 
برجسـته ی مدیریتـی عالمـه مصباح یـزدی را بایـد توجه 
و اهتمـام عملـی ایشـان بـه مدیریـت راهبـردی دانسـت. 
ایشـان از حـدود نیم قرن پیـش، با مد نظر قـرار دادن تغییر 
شـرایط محیطـی و عوامـل اثرگـذار بر حوزه هـای علمیه و 
فعالیت هـای آن، و پیش بینـی شـرایط و وضعیتی که حوزه 
و نظـام اسـالمی بـا آن مواجـه خواهنـد شـد، متناسـب با 
هـر وضعیـت و نیـز توجـه بـه فعالیـت دشـمنان اسـالم و 
انقـالب، برنامه های مختلفـی را طراحی و اجـرا می کردند. 
نمونه هـا و شـواهد ایـن مدعا متعـدد و فراوان اسـت که در 
این جـا فقـط بـه ذکر چند نمونـه از این فعالیت هـا و اِعمال 

مدیریـت راهبردی توسـط ایشـان اشـاره می کنیم:

برنامههـای اجـرای و تأسـیس در مشـارکت .1
آموزشـیمدرسـهحقانـی: چنـد سـال قبـل از پیروزی 
از  دیگـر  برخـی  همـراه  بـه  مصبـاح  آیـت اهلل  انقـالب، 
و  شهیدبهشـتی  جملـه  از  حـوزوی،  شـخصیت های 
شهیدقدوسـی، تشـخیص دادنـد کـه بـا توجـه بـه تغییـر 

شـرایط جامعـه و زمانـه، نظـام آموزشـی آن روز حـوزه 
نیازمنـد تغییـر و تحوالتـی اسـت، و در همیـن راسـتا بـا 
تأسـیس مدرسـه حقانـی، برنامـه آموزشـی جدیـدی برای 
طـالب تـدارک دیـده و بـه اجرا گذاشـتند. پس از گذشـت 
ده هـا سـال جـو عمومـی حوزه هـای علمیـه نیز بـه تدریج 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بایـد برخـی دروس )هـر چنـد 
بـه صـورت دروس جنبی( به دروس مرسـوم حـوزه اضافه 
شـود و تغیییراتـی نیـز در برخی متون آموزشـی داده شـود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه عالمـه مصبـاح و برخـی دیگـر 
از علمـا و اسـاتید فاضـل حـوزوی، سـال ها قبـل از آن بـه 

چنیـن ضرورتـی پـی بـرده بودنـد.

2.راهانـدازیبخشآموزشدرمؤسسـهدرراهحق:
در ادامـه ی همان نـگاه تحولی، آیت اهلل مصباح تشـخیص 
دادنـد کـه برای پاسـخ گویی بـه نیازهـای جدیـدی که در 
آن سـال ها بـه وجـود آمـده بـود و یـا پیش بینـی می شـد، 
دروس  از  غیـر  علمیـه،  حوزه هـای  طـالب  اسـت  الزم 
معمـول حـوزوی، بـا موضوعـات و مباحـث دیگـری نیـز 
آشـنایی پیـدا کننـد. بـه همیـن منظور بـا پذیـرش دعوت 
هیـأت امنـای مؤسسـه در راه حـق، دوره آموزشـی خاصی 
را طراحـی کردنـد کـه در آن، دروس و آموزش هایـی در 
زمینـه موضوعـات و مباحثـی هم چـون فلسـفه، معـارف 
قرآن، روان شناسـی، جامعه شناسـی، اقتصاد، علوم سیاسی، 
روش تحقیـق و... گنجانـده شـده بـود. عالمـه مصبـاح به 
فراسـت دریافتـه بـود که ِصـرف داشـتن معلومـات فقهی 
و اصولـی، بـرای پاسـخ گویی طـالب بـه نیازهـای داخلی 
و بین المللـی زمانـه ی مـا کفایـت نمی کنـد و بـا توجـه به 
تغییـر و تحـوالت رخ داده و پیش بینـی رونـد آن هـا، الزم 

یکى از ویژگى های برجسته ی 
مدیریتى عالمه مصباح یزدی را 

باید توجه و اهتمام عملى ایشان 
به مدیریت راهبردی دانست. 

ایشان از حدود نیم قرن پیش، با 
مد نظر قرار دادن تغییر شرایط 

محیطى و عوامل اثرگذار بر 
حوزه های علمیه و فعالیت های 

آن، و پیش بینى شرایط و 
وضعیتى که حوزه و نظام اسالمى 

با آن مواجه خواهند شد، 
متناسب با هر وضعیت و نیز 

توجه به فعالیت دشمنان اسالم 
و انقالب، برنامه های مختلفى را 

طراحى و اجرا مى کردند.

مدرسهحقانیقم
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اسـت طـالب علوم دینی تـا حدودی بـا برخی مباحـث و علوم دیگر 
نیـز آشـنایی پیدا کنند. گذشـت زمـان و تحوالت اجتماعـی، به ویژه 
بـا پیروزی انقالب، درسـتی و لـزوم این آینده نگری اسـتاد مصباح را 
به خوبـی نشـان داد. جامعـه و مـردم، به ویژه نسـل جـوان، از دهه ی 
پنجـاه شمسـی بـه بعـد، پرسـش ها و نیازهایـی داشـته و دارد کـه 
بـا اتـکا بـه معلومـات فقهـی و اصولـی ِصـرف و رایـج در حوزه های 

علمیـه نمی تـوان بـه آن ها پاسـخ داد. 

3.توجـهبـهلـزومآشـناییطـالببازبـانانگلیسـی:یکی
از دروسـی کـه در دوره هـای آموزشـی مؤسسـه در راه حـق )و پـس 
از آن در بنیـاد باقرالعلـوم و مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام 
خمینـی رحمـه اهلل( مـورد تأکیـد و توجـه مرحـوم آیـت اهلل مصبـاح 
قـرار داشـت، آمـوزش زبان انگلیسـی به طالب بـود. ایشـان با نگاه 
آینده نگـر خـود و توجه بـه تحوالت جهانی بـه خوبـی دریافته بودند 
که آشـنایی با زبان انگلیسـی یکی از ابزارهای الزم برای بخشـی از 
فعالیت هـای حـوزوی اسـت. امـروزه، و به ویـژه تحت تأثیـر پیروزی 
انقـالب اسـالمی در ایـران و همچنین ابـداع و گسـترش خارق العاده 
فناوری هـای ارتباطاتـی و اطالعاتی، درسـتی این دیـدگاه و تصمیم، 
کامـال خـود را نشـان می دهـد. جالـب اسـت بدانیـم تأکیـد آیت اهلل 
مصبـاح بـر لـزوم آشـنایی طلبه هـا بـا زبـان انگلیسـی، در زمانی بود 
کـه برخـی بـزرگان حـوزه، در خوش بینانه تریـن و بهتریـن حالـت، 
چنیـن کاری را لغـو و تضییـع عمـر می دانسـتند، و البتـه برخـی نیـز 
مواضعـی بسـیار تندتـر و شـدیدتر در مقابـل ایـن امـر داشـتند. البته 
این مقابله و مخالفت، به زبان انگلیسـی محدود نمی شـد و بسـیاری 
از دیگـر دروس دوره ی آموزشـی مؤسسـه در راه حـق را نیـز شـامل 

می شـد.   

اسـالمی:  انسـانی علـوم تدویـن در مجدانـه پیگیـری .4
اگـر علـوم تجربـی و طبیعـی را سـخت افزار اداره ی جوامـع امروزی 
بدانیـم، علـوم انسـانی را نیـز بایـد نرم افـزار آن بـه حسـاب آوریـم. 
بـه عبـارت دیگـر، همان گونـه کـه علـوم تجربـی، امـروزه نقـش 
بسـیار مهمـی در زندگـی بشـر و اداره امـور اجتماعـی دارنـد، علـوم 
انسـانی )نظیر اقتصـاد، روان شناسـی، جامعه شناسـی، مدیریت، علوم 
سیاسـی، حقـوق و ...( نیـز بـه همـان انـدازه در این مسـأله دخیل و 

تأثیرگذارنـد و بـدون اسـتفاده از آن ها اداره ی جوامـع و تأمین مصالح 
اجتماعـی دچـار اختـالالت جـدی خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، به 
انسـانی تولیـد شـده در  از صاحب نظـران، علـوم  اعتقـاد بسـیاری 
غـرب، متناسـب با مبانـی، فرهنگ، ارزش ها و مسـائل و مشـکالت 
همـان جوامـع تولید شـده، و بـرای اداره ی جوامع اسـالمی اگر مضر 
نباشـد، دسـت کم ایـن اسـت کـه کارایـی الزم و کافـی را نـدارد. از 
همیـن رو بنیان گـذار جمهوری اسـالمی ایران، حضـرت امام خمینی 
قـدس سـره در همـان ماه هـا و سـال های اولیـه ی پـس از پیـروزی 
انقالب، مسـأله ی انقـالب فرهنگی و لزوم تحـول  و بازنگری جدی 
در دروس دانشـگاهی را در حـوزه ی علـوم انسـانی مطـرح کردند. در 
همیـن راسـتا آیـت اهلل مصباح نیـز در همـان اوایل پیـروزی انقالب، 
بـا آینده نگـری، ابتدا بـا راه اندازی دفتـر همکاری حوزه و دانشـگاه و 
سـپس بنیاد باقرالعلوم و در ادامه نیز با تأسـیس مؤسسـه آموزشـی 
و پژوهشـی امـام خمینـی، بخـش مهمـی از عمـر و وقـت خـود را 
صـرف تربیـت شـاگردان و محققانـی کردنـد کـه بتواننـد در زمینـه 
تدویـن علوم انسـانی اسـالمی گام هـای اساسـی بردارنـد؛ امری که 
پیوسـته مـورد تأییـد و تأکیـد مؤکـد رهبـر معظـم انقـالب، حضرت 

آیـت اهلل خامنـه ای مـد ظله العالـی نیز قـرار داشـته و دارد. 

5.راهانـدازیطـرحوالیـت:یکـی از ایده هـای مرحـوم آیـت اهلل 
عالمـه مصبـاح یزدی ایـن بود که حفـظ ایمان و اعتقادات اسـالمی 
افـراد، به ویـژه جوانـان و افـراد تحصیل کـرده، و مصونیت بخشـی به 
آنـان در مقابـل خطـرات و شـبهات و انحرافـات فکـری، منـوط بـه 
تقویـت آن هـا بـه لحاظ مبانـی اندیشـه اسـالمی اسـت. از همین رو 
و بـر اسـاس منطق خاصـی، دوره های آموزشـی موسـوم بـه »طرح 
والیـت« را راه انـدازی کردنـد. در ایـن دوره مباحثـی در ارتبـاط بـا 
معرفت شناسـی، خداشناسـی )هستی شناسـی(، انسان شناسی، فلسفه 
اخـالق، فلسـفه حقوق و فلسـفه سیاسـت طرح می شـود. ایـن دوره 
مـورد عنایـت خـاص مقام معظـم رهبری نیز قـرار دارد و تـا به حال 
چندیـن بار در جلسـات عمومی و خصوصی بر ضـرورت و مفید بودن 
آن تأکیـد فرموده انـد. این دوره ابتدا فقط برای دانشـجویان و اسـاتید 
دانشـگاه برگـزار می شـد و عـالوه بر تقویت مبانی اندیشـه اسـالمی 
در آنـان، یکـی از راه هـای عملی بـرای تحقق ایـده ی »وحدت حوزه 
و دانشـگاه« نیـز به شـمار می رفـت و در نزدیکـی و تعامـل هرچـه 
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بیشـتر و نزدیک تـر حـوزه و دانشـگاه تأثیری مهم و به سـزا 
داشـته و دارد. ایـن طـرح نیـز کـه ناشـی از آینده نگـری و 
تیزبینـی عالمـه مصبـاح بـود در واقـع متناسـب بـا تغییر و 
تحـوالت محیطی و اجتماعی طراحی شـد و گذشـت زمان 
بـه خوبـی نشـان داد کـه چگونـه ایـن طـرح توانسـت بـه 
سـهم و در حـد مقـدورات خود چه ثمرات مهم و مسـتمری 
را در پـی داشـته باشـد. البتـه ایـن طـرح بعدهـا گسـترش 
پیـدا کـرد و عـالوه بـر دانشـگاهیان، بـرای اقشـار مختلف 
دیگـر )و از جملـه طـالب و حوزویـان( نیـز بـه اجـرا درآمد 
و در حـال حاضـر نیـز مرتـب در حال گسـترش اسـت و در 
قالـب مرکزی به نـام »مـآب« )مرکز آموزش اندیشـه های 

بنیادیـن اسـالمی( فعالیـت می کند. 

6.راهانـدازیکانـونطلـوع: پـس از انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری سـال1376 و بـا روی کار آمـدن جریان سیاسـی 
موسـوم بـه اصالحات در کشـور، بـه یک باره مـوج عجیبی 
از هجمـه و القـای شـبهات در مـورد باورهـا و ارزش هـای 
اسـالمی و گفتمان رایج انقالب و آرا و اندیشـه های حضرت 
امـام رحمه اهلل شـکل گرفت. بـا توجه به شـرایط و وضعیت 
جدیـد پیـش آمـده، آیـت اهلل مصباح کـه پیش بینـی می کرد 
ایـن مسـأله حرکتـی مقطعـی و کوتـاه مدت نیسـت و سـر 
درازی دارد و کامـال برنامه ریـزی شـده و بـا حسـاب و کتاب 
اسـت، فـورا برای مقابله ی با آن دسـت به کار شـد و کانونی 
موسـوم بـه کانـون طلـوع را راه انـدازی کـرد. در ایـن کانون 
کـه جلسـات آن به ریاسـت شـخص مرحوم عالمـه مصباح 
برگزار می شـد، جمعی از اسـاتید حوزه و شـاگردان برجسـته 
ایشـان شـبهات فکری مطرح شـده یا قابل طرح را به بحث 
و تبـادل نظـر گذاشـته و پاسـخ های آن را آمـاده می کردنـد. 
پیامـد ایـن جلسـات، اعضـای کانـون و همچنیـن شـخص 
عالمـه قـدس سـره بـا حضـور در شـهرها و اسـتان های 
مختلـف کشـور، بـه روشـن گری پرداختـه و بـا ویروس ها و 
شـبهات فکـری القـا شـده از جانب خناسـان و کج اندیشـان 
مقابلـه، و گره هـای فکری اقشـار مختلف، به ویـژه جوانان و 
دانشـگاهیان را بـاز می کردنـد. الزم به ذکر اسـت که کانون 
طلـوع همچنان فعال اسـت و سـال به سـال نیـز فعالیت آن 

است.  یافته  گسـترش 
    عـالوه بـر مـوارد مذکور، کارهـا و فعالیت های متعدد دیگری نیـز وجود دارد 
کـه نشـان گر اندیشـه و مدیریـت راهبردی مرحـوم عالمه مصباح یزدی اسـت 
و ذکـر و شـرح تفصیلـی همه ی آن هـا مجالی دیگـر می طلبـد. از نمونه ی این 
فعالیت هـا می تـوان بـه اعـزام جمعـی از طالب بـه خارج از کشـور بـرای ادامه 
تحصیـل در رشـته های مختلـف علوم انسـانی و تأسـیس برخی مراکـز و دفاتر 
اقمـاری مؤسسـه امـام خمینی، هم چون دانشـگاه مجـازی، دفتـر پژوهش های 
فرهنگـی، هفته نامـه پرتـو، مرکـز تربیت مربـی اخالق و مرکز مشـاوره اشـاره 

کرد.      


