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علیرضائیان*،علیعبدالهینیسیانی

چکیده 
شواهدی از تجربههای مستند نشان میدهد که برخی از پدیدههای نظام اسالمی (اسـالم بـهعنـوان
یک سیستم) تأثیر ممتازی بر شکلدهی و جهتدهی نظام اسالمی دارند .این پژوهش بهدنبال یافتن این
عوامل و توجیه علمی رفتار آنها در یک سیستم است .این پژوهش بنـا بـه ماهیـت بـینرشـتهای خـود
همزمان با دو حیطه موضوعی متفاوت (علم مدیریت سیستمها و مباحث اسالمی) مواجه است؛ ازاینرو از
گامهای روش تحلیل محتوای کیفی –که یک روش تخصصی تحلیل متن است -استفاده میشـود و بـر
اساس مشخصه های عمومی عوامل کلیـدی موفییـتا احادیـث مـرتب را گـزینش و محتـوای آنهـا را
بهصورت نظاممند کدگذاری و تجزیهوتحلیل میکند و درنهایت در قالب مدل ارائه مینماید .این پژوهش
بهوسیله پیروی گامبهگام از روش تحلیل محتوای کیفیا بررسی صحت سندی احادیث بر اسـاس اصـول
علوم حدیث و رجوع به کارشناسان تالش کرده است تا حداکثر اعتبار علمی الزم را تأمین کند 10 .مـورد
از عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی منطبق بـا مشخصـههـای عمـومی عوامـل کلیـدی موفییـت
شناسایی و نحوه سنجش و ارزیابی مدیریتی آنها نیز بیان شد؛ همچنین بهمنظور افزایش قابلیت استفاده
از آنهاا هر یک از این عوامل کلیدی موفییت بر اساس ویژگیهای بیانشده در احادیـث و متناسـب بـا
مبانی نظری رایج عوامل کلیدی موفییت مجدداً تعریف شده و درنهایت بهصورت مدل ارائه شدهاند.
عواملکلیدیموفقیت؛خردهسیستمهایکلیدیموفقیت؛ويژگییاهرمیی؛

کلیدواژهها:
ويژگیبنیادين؛نظاماسالمی؛مديريت .



تاریخ دریافت میاله1394/2/13 :ا تاریخ پذیرش میاله1394/11/15 :
* استادا دانشگاه شهید بهشتی.
** دکتریا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول).
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.1مقدمه 

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله طرح شده است که آیا شـواهدی از وجـود برخـی
عوامل کلیدی موفییت با تأثیرگذاری بسیار ـ نسبت به سایر ابعاد -نظام اسالمی (اسالم بهعنـوان
یک سیستم) وجود دارد .و بر این اساس به جستوجوی این عوامل کلیدی موفییت نظام اسـالم
میپردازد .ابتدا در قسمت مبانی نظریا شناخت مناسـبی از جنبـههـای موردنیـاز نظریـه عوامـل
کلیدی موفییت و نظریه سیستمی ارائه شده و مشخصههای عمومی عوامل کلیدی موفییت یـک
سیستم ذکر میشود؛ سپس در قسمت روش پـژوهشا نیشـه اجـرای پـژوهش بـر اسـاس روش
تحلیل محتوای کیفی بیان میشود .در قسمت نتیجهگیری بـا تحلیـل روایـات منتخـب (روایـات
موسوم به «بنی االسالم») نشان داده میشود که عوامـل کلیـدی معرفـیشـده در ایـن روایـات
مشخصه های الزم عوامل کلیـدی موفییـت را دارنـد .درنهایـت در قسـمت جمـ بنـدی و مـدل
مفهومیا همه عوامل کلیدی موفییت نظام اسالم تعریف میشـود و جایگـاه سیسـتمی آنهـا در
نظام اسالمی تبیین شده و با الهام از لسان روایات مدل مفهومی عوامـل کلیـدی موفییـت نظـام
اسالمی بهصورت یکپارچه ارائه میگردد.
طی بررسی های یک پژوهش موردی مشخص شـدا مسـجدی وجـود دارد کـه در نیـل بـه
دستاوردها و اهداف اسالمی موردنظر موفییت چشمگیری داشته است .ایـن پـژوهش بـه دنبـال
مستند کردن و کشف دالیل توفیق دستاوردهای این مسجد بر وجوه تمایز فرآیندهای عملکرد آن
نسبت به سایر مساجد تمرکز کرد؛ درنهایت در یک نتیجهگیری متفاوتا اعالم شد که این مسجد
از لحاظ ظاهر فیزیکیا موقعیت شهریا نمازگزاران و غیره کامالً در شرایطی متعارف و همسان با
متوس سایر مساجد قرار دارد .تنها تفاوتی که موجب دستاوردهای متمایز آن شـده بـودا اهتمـام
این مسجد در اجرای تحیّق برخی سفارشهای بهظاهر ساده ولی موردتأکیـد اسـالم درخصـوص
مساجد بود .نکته جالبترا بیاطالعی متولیان و اهالی مسجد از تطـابق برخـی اقـدامات خـود بـا
سفارشهای اسالم در مورد مسجد بود .آنها دلیل رویکردهای خود را در عمل به این سفارشهاا
ناشی از ابتکار عمل خویش در مواجهه با شرای بیان میکردند .مسئلهای که مطرح میشود ایـن
است که متولیان زیادی از سایر مساجد نیز بهنوبه خود سعی در ابتکار عمل داشتهانـد و توفییـات
این مسجد را نمیشد به علت عملکرد تصادفاً مطابق با سفارشهای اسـالمی دانسـت .آنچـه در
نتایج مورد کاوی مربوط به این مسجد مشخص شد این بود که در این مسجد در اثر تحیق برخی
دستورهای اسالمی بهعنوان جزیی از نظام اسالما بـهصـورتی نظـاممنـد (و بـر اسـاس تحلیلـی
نظاممند ) شرای برای تحیق دیگـر دسـتورهای اسـالم مهیـا شـده اسـت (همـایون و عبـدالهی
نیسیانیا  .)1386سؤالی که در این پژوهش مطرح میشود این است که در صورت امکان توجیـه
نظری چنین پدیدهایا چگونه میتوان نتایج این پژوهش را از سطح مسجد (بـهعنـوان جزئـی از
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نظام اسالمی) به کلّ نظام اسالمی تعمیم داد؟ بهعبارتیدیگرا عوامل اصلی که باعث موفییـت و
شکلگیری صحیح نظام اسالمی میشوند -بهگونهای که همانند مـورد مسـجد دارای تأثیرهـای
قابلمالحظه باشند -چه مواردی بوده و جایگاه و تأثیرگذاری هر یک از این عوامـل در موفییـت
نظام اسالمی چگونه است؟
به دلیل ماهیت سؤالی کـه در بـاال مطـرح شـد امکـان تحلیـل چنـین پدیـدهای در فضـای
بینرشتهای نظریه عوامل کلیدی موفییتا نظریه سیستمی و مباحث معارف اسالمی ممکن است؛
یعنی از منظر سیستمی و بهصورت نظری امکان بروز چنین قابلیتهایی از عوامل کلیدی موفییت
یک سیستم ممکن است و برای اینکه بتـوان چنـین ویژگـیهـایی را در عوامـل موفییـت نظـام
اسالمی (اسالم بهعنوان یک نظام و سیستم) بهدست آورد باید این عوامـل را بـا مشخصـههـای
علمی آن در مناب اسالمی جستوجو کرد؛ بنـا براین ایـن پـژوهش بـا شـناختی کـه نسـبت بـه
مشخصههای عوامل کلیدی موفییت از منظر سیستمی بهدسـت مـیدهـد و بـر اسـاس احادیـث
گزینششده به شناسایی عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی میپردازد و ویژگیهای هر یک
را تبیین میکند.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

آنها .در یک تعریف کلیا
عوامل کلیدی موفقیت و مشخصههای عمومی شناسايی  
«عوامل کلیدی موفییت»ا مواردی هستند که باید لزوماً بهخوبی برآورده شوند و موردتوجه دائمی
باشند تا بتوان موفییت و شکوفایی سازمان را تضمین کرد ( & Rockart, 1982, Boynton
 .)Zmund, 1984این عوامل فی «شرط کافی موفییت» نیستند؛ بلکه شناسایی و توجه به
آنها «شرط الزم موفییت» نیز است؛ بهگونهای که اگر اهداف این عوامل برآورده نشودا موجب
شکست نیز خواهند شد و یا سازمان به نتایج مطلوب خود نمیرسد؛ به عبارتی سادهترا «عوامل
کلیدی موفییت» مواردی هستند که مدیر باید درباره آنها بداندا آنها را شناسایی کند و بر آنها
تمرکز کند و بهصورت مستمر تحت نظارت و کنترل مدیر باشند ( Bullen & Rockart, 1981
Pinto & Slevin, 1987؛  .)Thierauf, 1982مفهوم محوری نظریه «عوامل کلیدی
موفییت»ا تأکید بر وجود مهمترین و اثرگذارترینها و استفاده مناسب از آنها است؛ ایدهای که
در عین اهمیتا کامالًساده و رایج است .همانطور که متفکران «عوامل کلیدی موفییت» نیز
بیان کردهاندا این مفهوم در زمینهها و سطوح متنوع و گسترده -حتی در سطح فعالیتهای فردی
نیز -کاربرد دارد ( .)Rockart 1982, Watson & Frolick, 1992این نظریه ریشه
طوالنیمدتی از زمان ارسطو در فلسفه یونان تا باورهای کنونی دارد و میتوان اصطالحات رایج
«رمز موفییت»ا «نیاط اصلی» و «افسار کار» که افراد بهمنظور تأکید بر عوامل موفییت یک
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فعالیت استفاده میکنند را مرتب با همین بحث دانست (.)Rockart & Forster, 1989

در بررسی مجموع نظریهها و یافتههای علمی برای اینکه مجموعهای از پدیدههـا بـهعنـوان
عوامل کلیدی موفییت در یک سیستم یا سازمان محسوب شـوند بایـد پـنج مشخصـه مشـتر
داشته باشند؛ البته این مشخصهها صرفاً بر اساس تعاریف و مبانی نظری قابلمشـاهده نیسـتند و
در عرصه عمل و واقعی نیز میتوان این مشخصهها را در پژوهشهای متعددی که بـه شناسـایی
عوامل کلیدی موفییت می پردازند –بهصورت مشتر  -مشاهده کرد .پـنج مشخصـه بـهمنظـور
شناسایی عوامل کلیدی موفییت در یک سـازمان در شـکل  1و توضـیحات زیـر ارائـه شـدهانـد
(عبداللّهی نیسیانیا :)1388
 .1عوامل کلیدی موفییت باید شرط الزم موفییت باشند؛ یعنی این عوامل اگر بهصـورت صـحیح
فعالیت کنندا کلیت مجموعه سازمان لزوماً موفق میشود؛
 .2عوامل کلیدی موفییت باید شرط کافی موفییت نیز باشند؛ یعنی برای موفییت سـازمان کـافی
است که کنترل و مدیریت مناسبی بر این عوامل معدود و محدود اعمال شود؛
 .3عوامل کلیدی موفییت باید بهصورت عینی و ملموسا قابل بهکارگیری باشند؛ زیرا یـک ابـزار
مدیریتی محسوب میشوند و باید بهصورت بالیوه مدیریتپذیر باشند؛ بنـابراین مفـاهیم ذهنـی و
انتزاعی که قابلیت سنجش و بررسی و بهتب آن قابلیـت نظـارت و مـدیریت ندارنـدا نمـیتواننـد
بهعنوان عامل کلیدی موفییت محسوب شوند؛ همچنین عواملی که بهدلیل محدودیتهای منـاب
بههیچوجه امکان دسترسی و دستیابی به آنها میدور نیست؛ نمیتوانند بهعنـوان عامـل کلیـدی
موفییت یک سازمان مطرح شوند؛
 .4همه عوامل کلیدی موفییت باید نیش و وظیفه درونسیستمی داشته باشند؛ یعنی یـک عامـل
خارجی بدون ارتباطات مؤثر و تعریفشده با اجزای درون سیستم (سازمان) نمیتواند خودبـهخـود
یک عامل کلیدی موفییت باشد؛ بهعالوه این مشخصه تأکیـد مـیکنـد کـه هـر عامـل کلیـدی
موفییت به اقتضای شرای و روابطی که با سیستم خودش دارد بهعنوان عامـل کلیـدی موفییـت
تعیین میشود و با تغییر شرای سیستمی تغییر عوامل کلیدی موفییت سیسـتم نیـز امکـانپـذیر
است؛
 .5همه عوامل کلیدی موفییت باید حداقل در یکی از ویژگیهای اهرمی یـا بنیـادین بـهصـورت
ممتاز و مؤثر عمل کنند؛ یعنی یک عامل کلیدی موفییت آنگاه که یکی از نیـشهـا و رفتارهـای
خردهسیستم اهرمی یا خرده سیستم بنیادین را بر عهده دارد مـیتوانـد بـهعنـوان عامـل کلیـدی
موفییت آن سیستم (سازمان) محسوب شود.
دو مشخصه  4و  5از این پنج مشخصه بر اساس دیدگاههای نظریه سیستمی قابلتوضیح هستند؛
یعنی میتوان عوامل کلیدی موفییت را در برخی اجزای تخصصیشده سیستم (خردهسیستمهـای
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کلیدی موفییت) بررسی کرد .این خردهسیستمها ماهیت و ویژگیهای رفتاری مشخصی دارند که
در ادامه توضیح داده میشود.


.1وجودشانبرای
موفقیتسیستمالزم
است

يکیازنقشهای

.5

.2وجودشانبرای

سیستمهای


خرده

موفقیتسیستمکافی

اهرمیيابنیادينرابر

است

عهدهدارند

عواملکلیدی
موفقیت

.3قابلیتسنجشو
مديريتپذيریدارند


بهصورتسیستمی
 .4
باديگراجزایسیستم
تعاملدارند

شکل  .1مشخصههای عمومی عوامل کلیدی موفییت



سیستمهایکلیدیموفقیت.اگر بهصورت سیستمی به عوامل کلیدی موفییت نگریسته


خرده
شودا عوامل کلیدی موفییت باید یکی از نیشهای خرده سیستمهای اهرمی یا بنیادین را در
مجموعه سیستمی که تأثیرگذاری دارندا ایفا کند .در مطالعات نظریه سیستمی بیان میشود که
این دو نوع خردهسیستم کلیدی در سیستمها وجود دارند که بهدلیل ویژگیها و نیشهای کلیدی
و خاص خود از سایر خردهسیستمها متمایز هستند:
خردهسیستمهای اهرمی :این خردهسیستمها به اسباب و علل کلیدی تغییـرات در سیسـتم اشـاره
دارند .برخی خردهسیستمها با توجه به ساختار سیستم و رواب میان خردهسیستمهـا دارای قـدرت
اهرمی در ایجاد تغییر و تحول و جهش در سیستم مـیشـوند .اقتـدار سیسـتمهـا در تعـامالت و
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همچنین پویاییهای آنها تحتتأثیر مستییم این نیاط اهرمی است.
خرده سیستمهای بنیادین :این خرده سیستمها بهمنظور حفظ بیا و تکامل سیستم شکل گرفتهاند
و دارای دو نیش و ویژگی متفاوت هستند:
 -2الف .خردهسیستمهای بنیادین با ویژگی حفـظ سـالمتی :ویژگـیهـایی کـه حـافظ سـالمتی
سیستم است .سیستم ها در راستای تمایل بنیادین خود به حفظ سالمتی به تناسـب خـود را دارای
چنین قابلیتی میکنند و حتی خردهسیستمهای متخصص و با قابلیتهایی منحصربهفرد این امـر
را در خود ایجاد میکنند .از مثالهای شناختهشده چنین خردهسیستمهاییا گلبولهـای سـفید در
بدن انسان هستند.
 -2ب .خردهسیستم های بنیادین با ویژگی پرورش و توسـعه حیـات :ایـن ویژگـی بیـانگر اقـدام
سیستمها برای تکامل فیزیکی و ماهوی خود است .عالوه بر «رشد و تکامل»ا ایـن ویژگـی بـر
«خودزایی» سایر خردهسیستمهـا و «تولیـدمثل» نیـز اشـاره دارد .از مثـالهـای مشـخص ایـن
خردهسیستمهاا «سلولهای بنیادی» در بدن جانداران (بهعنوان سیستم زنده) است .یـک سـلول
بنیادی میتواند با هدایت و کنترل مناسب یک بدن کامل و سالم را بسازد (عبداللّهیا .)1388


بهعنوان يک سیستم .نظریه سیستمی درصدد است با ارائه مفاهیم و زبانی
نظام اسالمی  
مشتر بین گرایشها و رشتههای مختلف علمی به تبیینها و مفاهیمی جهانشمولتر و با
روایی باالتر دست پیدا کند؛ بنابراین تعریف سیستم دارای «گسترهای بسیار وسی از عوامل»
است .سیستم مجموعهای از اجزا است که همگی با یکدیگر رابطه دارند و در کل یک واحد را
تشکیل میدهند (رضاییانا  .)1380میتوان تمامی رخدادهای پیرامون خود را از نگاه سیستمهاا
تعامل آنها با هم و قوانین جهانشمول بین سیستمها تفسیر کرد؛ یک زبان و تفکر علمی
مشتر جهانی که مسائل را از زیستشناسی (بهعنوان موضوع مطالعات اولیه تفکر سیستمی)
گرفته تا مهندسی مکانیک و مهندسی هواوفضا و علوم انسانی چون جامعهشناسی و مدیریت و
غیره تحت قواعدی بررسی و تحلیل کند (صادقپور و میدس)؛ ازاینرو به اعتیاد برخی
کارشناسان از رویکردهای مناسب طرح مباحث اسالمی در رشتههایی چون مدیریتا رویکرد
سیستمی است.
منظور این نوشتار از «مدیریت نظام اسالمی»ا مدیریت مجموعهای از انسانها و دیگـر اشـیا
به همراه رواب بین آنها است که مبتنی بر آموزهها و سفارشهای دین اسالم شکل گرفتـهانـد.
دین اسالم یک نظام و سیستم است که دربردارنده ماهیت و کلیت واحدی از بایـدها و نبایـدها و
در ورای آن بود و نبودها (جهانبینی) به سـوی اهـدافی مشـخص اسـت و بـه همـین دلیـل در
جایجای آن به یکپارچگی و مرتب بودن اجزای آن تأکید شده است (بهعنوان نمونه ر . .قـرآن
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کریما سوره بیرها آیه  .)85بولدینگ ()1956ا ادیان را مرتب با پیچیدهتـرین سـطوح سیسـتمهـا
(سطح نهم) طبیهبندی کرد که ماهیت این نوع سیستمها حتّی از خود انسـانهـا نیـز پیچیـدهتـر
است ()Boulding, 1956؛ بنابراین دین اسالم الزامات یک سیستم را دارد و مدتها اسـت کـه
بهعنوان یک سیستم موردبررسی پژوهشگران ـ ازجمله پژوهشگران علم مدیریت  -قـرار گرفتـه
است (Shepard, 1989؛ حمیدیانپور و همکـارانا)1393؛ همچنـین بـر اسـاس همـین فـر
پژوهشگران متعددی به بررسی خردهسیستمهای مختلف زیرمجموعه نظام اسـالم پرداختـهانـد و
سعی داشتهاند آنها را با عنـوانهـای مختلفـی چونسیسـتم حیـوقی و قضـایی اسـالما سیسـتم
اقتصادی و مالی اسالما سیستم مدیریتی اسالما سیستم اجتماعی اسالما سیستم فرهنگی اسـالم
و از این قبیل تبیین کنند1؛ بنابراینا «نظام اسالمی» لحاظ شده در این نوشتارا صرفاً بـه وسـعت
یک کشور اسالمی و یک نظام اسالمی نوعی میتواند اندازه و حـدودی کوچـکتـر (مثـل یـک
خانواده و یا شهر) و یا بزرگتر داشته باشد.
.روشپژوهش 

3

انتخابروشتحلیلمحتوایکیفی.روش تحلیل محتوا از نظر ماهیت دادههای موردتحلیلا
به دو دسته کمّی و کیفی تیسیم میشودپ که این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بهره
برده است؛ زیرا تحلیل محتوای کیفی در جایی که تحلیل کمّی محدودیت داردا نمود پیدا میکند.
تحلیل محتوای کیفی بهدنبال کاوش در عمق متن موردنظر ـ در اینجا متن احادیث ـ است.
روش تحلیل محتوای کیفی یک روش تجربی کنترلشده در تحلیل متن با توجه به بستر متن
است که قواعد و گامهایی دارد .روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال در اصل مطلب و معنا
است؛ به همین دلیل در مواردی چون انسانشناسیا جامعهشناسی کیفی و روانشناسی بهکار
میرود تا معانی را از عمق کلمات بیرون کشیده و بهصورت الگوهایی ارائه کند ( & Zhang
.)Wildemuth, 2009


گامهایپژوهش.رویکردهای مختلف تحلیل محتوا در اصل از سه مرحله مشتر و اساسی

تشکیل شدهاند :آمادهسازیا سازماندهیا گزارش نهایی ( .)Elo & Kyngäs, 2008این
پژوهش بر اساس مشخصههای عمومی عوامل کلیدی و در چارچوب گامهای روش تحلیل
محتوای کیفی 2که در متن احادیث انجام شده استا عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالم را
 .1برای مثال از دانشمندان یا اسالم شناسانی که با نگاهی سیستمی به ابعاد حیوقیا اجتماعیا اقتصادی و مدیریتی نظام
اسالم پرداخته اند :ر. .
2014؛ Qureshi, 1979؛ Reilly & Zangeneh, 1990؛ .Zakiyah, 2011

Badr, 1978؛ Chapra, 1971؛ Levy, 1957؛ Maudoodi & Ahmad, 1994؛ Mushtaq et al.
1. Zhang & Wildemuth, 2009
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تجزیهوتحلیل و شناسایی میکند .گامهای به صورت زیر است:
آمادهسازی 
الف) 
 .1مشخصکردن موضوعهایی که این پژوهش باید در متن احادیث به جستوجوی آنها بپردازد
و آنها را بیابد؛ یعنی مشخصههای عمومی عوامل کلیدی موفییت از نگاه سیستمی؛
 .2انتخاب کلیدواژههای معتبر و صحیح (بهوسیله کارشناسان حدیث) بهمنظور جستوجو و یافتن
روایات مرتب با موضوعهای پژوهش؛ بهعبـارتیدیگـرا انتخـاب کلیـدواژههـایی کـه بـه یـافتن
مرتب ترین احادیثی منجر شوند که در آنها مهمترین عوامل مؤثر در نظام اسالمی ذکـر شـده و
توضیح داده شده باشند؛
 .3انتخاب نمونههایی از متن و یا انتخاب روایات مرتبطی که باید تحلیل شوند؛
 .4تعیین اعتبار و صحت روایات منتخب برای استفاده در پژوهش.
سازماندهی :کدگذاریا تجزیهوتحلیل و دستهبندی نکات یافته شده از متن روایات شامل:

ب)
ـ شناسایی عوامل «الزم» در تحیق موفییت سیستم در روایات :عوامل کلیدی موفییـتا عوامـل
مهمی هستند که اگر بهصورت مناسب مدیریت نشوندا موجب شکست سازمان میشـوند .از ایـن
ویژگی در متن این پژوهش بهعنوان «شرط الزم» یادشده و ناظر به نیازهای اساسی سیسـتمهـا
است.
ـ شناسایی عوامل «کافی» در تحیق موفییت سیستم در روایات« :ویژگی شـرط کـافی» موجـب
منحصربهفردشدن عوامل کلیدی موفییت میشود .این ویژگی بدین معنا است کـه بـا توجـه بـه
مفاهیم مطرح در نظریـه »عوامـل حیـاتی موفییـت» و نظریـه »سیسـتمی»ا مـدیریت مناسـب
خردهسیستمهای کلیدی موفییت به «تضمین موفییت» سیستم منجر میشود.

ـ تبیین ویژگی های اهرمی و بنیادین در عوامل کلیدی موفییت شناسایی شده بر اساس روایـات:
با توجه به نگاه سیستمی به «عوامل کلیدی موفییت»ا بهمنظور در بهتری از جایگاه سیستمی
عوامل الزم و کافی موفییت باید بتوان تبیین مناسبی از ویژگی های اهرمی و بنیادین این عوامل
ارائه داد.
ـ تبیین ویژگی قابلیت مدیریت و نظارت عوامل کلیدی موفییت سیستم :عوامل کلیدی موفییـت
کامالً ملموس بوده و قابلیت نظارت را بایستی داشته باشند .این گزینه تمایز بیشتری بین مفهـوم
عوامل کلیدی موفییت و مفاهیمی چون چشماندازا مأموریتها و ( ...که بیشتر انتزاعیاند) ایجـاد
میکند.
ـ بیان جایگاه سیستمی هر یک از عوامل کلیـدی موفییـت شناسـاییشـده :در نگـاه سیسـتمیا
«عوامل کلیدی موفییت» تحتتأثیر رواب و ساختار کلیت سیستم ویژگـیهـایی منحصـربهفـرد
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یافتهاند؛ بنابراین باید معلوم شود که در فرآیند شناسایی آنها توجه به جایگاه سیستمی هر یک از
خردهسیستمهای (عوامل) کلیدی موفییت لحاظ شده است.


ج)گزارشنهايی :جم بندی و ارائه گزارش نهایی که در این نوشتار ارائه شده است.
بهعبارتیدیگر گامهای طیشده در این پژوهش به این صورت بود که ابتـدا در پیشـینه پـژوهش
مشخص شد که مشخصههای شناساییکننده عوامل کلیدی موفییت در یک سیستم چه مواردی
هستند؛ سپس با توجه به این مشخصهها از کارشناسان احادیث خواسته شد که کلیـدواژههـایی را
به منظور جستوجو در نرمافزار جام احادیـث معرفـی کننـد .طـی بررسـیهـاا کلیـدواژه «بُنِـی
االسالم» انتخاب شد و احادیث حاوی این کلیدواژه موردبررسی قرار گرفتند .این کلیدواژه از آنجا
موردتوجه قرار گرفت که بهوسیله آن احادیثی شناسانده میشدند که در آنها عواملی بسیار مهـم
از نظر نظام اسالم بیان شده بودند؛ سپس اعتبار سندی و قابلیت اطمینان این احادیـث بررسـی و
تأیید شد .تا این مرحلها قسمت آمادهسازی (قسمت الف از گامهای پژوهش) نهایی شد .در مرحله
سازماندهی (قسمت ب) در متن و محتوای روایاتا پنج مشخصه عمومی عوامل کلیدی موفییت
جستوجو شد و یافتهها دستهبندی شدند .در مرحله گزارش نهایی این عوامل در قالب یک مـدل
تصویری ارائه شده است.


انتخاب کلیدواژه و احاديث .درمجموعا کلیدواژههای پیشنهادشده توس کارشناسان شامل
کلمات زیر و مشتیات آنها بود:
 .1اصل؛  .2زعامه؛  .3قیاده؛  .4اساس؛  .5عری؛ .6بناء؛  .7دعائم؛  .8رکن.
بعد از بررسیهاا روایات مربوط کلیدواژه «بنا» و مشتیات آن که هـدایتگر ایـن پـژوهش بـه
تعداد زیادی ( 69مورد) رویات حاوی عبارت «بُنِی االِسْالم» 1بـودا انتخـاب شـد .روایـات «بُنِـی
االِسْالم» عالوه بر آنکه بهوضوحا عواملی بسیار مهم را در موفییت نظام اسالمی برمیشمرد ـ و
ازاینرو بسیار مرتب با موضوع این پژوهش است-ا نسبت به دیگر روایاتی کـه بـهوسـیله سـایر
کلیدواژهها انتخاب میشدندا امتیازاتی داشت .از آن جملها برخی کلیدواژههـا احـادیثی را معرفـی
میکردند که کامالً خارج از موضوع بحث این پژوهش قرار میگرفتند .برای مثـالا روایـاتی کـه
موضوع آنهاا مربوط به کلّیت نظام اسالم نبود و به موضوعی جزئی مربـوط مـیشـد؛ از سـوی
دیگرا هنگامی که این پژوهش با کلیدواژه های دیگر به میزانی پـیش مـیرفـتا درنهایـت روال
پژوهش به روایات «بُنِی االِسْالم» منتهی میشد.
 .1در این نوشتار برای اختصارا از احادیث و روایاتی که حاوی عبارت «بُنِی االِسْالم» یا مضامینی بسیار نزدیک به آن هستند
بهعنوان «روایات بنی االسالم» یاد میشود.
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عواملبسیارمهمذکرشده درروايات«بُنِیَاالِسْالم».بر اساس استداللهای زیر بهخوبی
روشن میشود که عوامل مطرحشده در روایات «بُنِی االِسْالم» نیشی بسیار مهم و اساسی در
نظام اسالمی ایفا میکنندو به این وسیله اهمیت انتخاب این روایات بهمنظور شناسایی عوامل
کلیدی موفییت در نظام اسالمی مشخص میشود:
 .1روایات متعددی از احادیث «بُنِی االِسْالم» مستییماً بیان میکنند کـه اسـالم بـر ایـن عوامـل
«بنا» شده است .قبالً بیان شد که روایات «بُنِی االِسْـالم» همگـی بـهصـورت مشـتر حـاوی
عبارت «بُنِی االِسْالم علی »...هستند .عبارت «بنی علی» به معنای تحتاللفظی «بنا شـده اسـت
بر» است .یعنی عواملی که در این روایات ذکر میشوندا عواملی هستند کـه مبـانی و زیربناهـای
نظام اسالم را شکل میدهند .چنین نکتهای اگر در کنار تأکید تکرار بیشازحد تواتر این روایات از
قول افراد مختلف از حضرات معصومین (ع) قرار گیرد نشاندهنـده ماهیـت بسـیار مهـم عوامـل
ذکرشده در روایات «بنی االسالم» است .برای مثال به روایت زیر توجه شود:
1ـ حدَّثَنِی الْحُسیْنُ بْنُ مُحمَّدٍ الْأَشْعرِیُّ عنْ مُعلَّى بْنِ مُحمَّدٍ الزِّیادِیِّ عنِ الْحسنِ بْنِ علِیٍّ الْوشَّاءِ قَالَ حدَّثَنَا
أَبانُ بْنُ عُثْمانَ عنْ فُضَیْلٍ عنْ أَبِی حمْزَةَ عنْ أَبِی جعْفَرٍ ع قَالَ :بُنِی الْإِسْلَامُ علَـى خَمْـسٍ علَـى الصَّـلَاةِ و
الزَّکَاةِ و الصَّوْمِ و الْحجِّ و الْولَایةِ و لَمْ یُنَاد بِشَیْءٍ کَما نُودِی بِالْولَایةِ (الکافیا ج 2ا ص )18

 .2در موارد متعدد از این عوامل به «دعائم» یا «دعائم االسـالم» یادشـده اسـت« .دعـائم» بـه
معنای «ستونها» است و «دعائم االسالم» به معنای ستونها یا استوانههای اسالم است .در این
روایات تأکید شده که «استواری» اسالم به حفظ و توجه به این عوامل اسـت .چنـین توصـیفاتی
نسبت عوامل موجود در این روایاتا مویّد نیش اساسی و مهم این عوامل است .بـرای مثـال بـه
روایت زیر توجه نماید:
 -40تَفْسِیرُ النُّعْمانِیِّا بِإِسْنَادِهِ عنِ الصَّادِقِ ع عنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ص قَالَ أَمَّا ما فَرَضَـهُ اللَّـهُ سُـبْحانَهُ فِـی
کِتَابِهِ فَدعائِمُ الْإِسْلَامِ و هِی خَمْسُ دعائِم و علَى هذِهِ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ بُنِی الْإِسْلَامُ فَجعـلَ سُـبْحانَهُ لِکُـلِّ
فَرِیضَةٍ مِنْ هذِهِ الْفَرَائِضِ أَرْبعةَ حُدُودٍ لَا یس ُ أَحداً جهْلُها أَوَّلُها الصَّلَاةُ ثُمَّ الزَّکَاةُ ثُـمَّ الصِّـیامُ ثُـمَّ الْحـجُّ ثُـمَّ
الْولَایةُ و هِی خَاتِمتُها و الْجامِعةُ لِجمِی ِ الْفَرَائِضِ و السُّنَنِ فَحُدُودُ الصَّلَاةِ أَرْبعةٌ معْرِفَةُ الْوقْتِ....

 .3توصیف دیگری که از این عوامل در روایات موجود بیانشدها عبارت «اَثافیُ االسـالم» اسـت.
«عالمه مجلسی» در توضیح این عبارت میفرمایند« :جم االُثْفِیه...ا االحجار التی علیها الیـدر و
اقلها ثالثه» (بحارا ج  65ص  .)330یعنی؛ اثافی جم اثفیه است و بهمعنای سنگهایی است کـه
در زیر دیگ میگذارند تا تعادل و ثبات خود را حفظ کند و حداقل باید  3تا باشند .ایـن عبـارت
تعبیری دیگری است از «ستونها و استوانههای اسـالم» کـه در قبـل گذشـت؛ ولـی بـه تعبیـر
«عالمه مجلسی» با این مفهوم اضافی که این عوامل در نظام اسالمی با همکاری و تعامل با هم
و در کنار هم میتوانند به کار آیند و ازاینرو است که حداقل باید  3تـا باشـند؛ چـون اگـر کمتـر
شوند جسمی که بر آنها تکیه کرده ثبات ندارد و سیوط میکند (بحارا ج  65ص .)330
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 .4حضرت امیرالمؤمنین (ع) در روایتی مفصل از ایـن عوامـل بـهعنـوان «کبـار الفـرائض» یـاد
میکنند« .کبارالفرائض» یعنی «بزرگ واجبات» که این تعبیر بهصراحت به نیش مهم این عوامل
تأکید میکند (بحار ج  65ص )387
 .5در روایات به طرق متعدد بر این نکته تأکید شده است که سایر مسائلا واجبات و احکام اسالم
به اندازه موارد ذکرشده اهمیت ندارند .عالوه بر روایتی که در قسـمت قبـل بـه نیـل از حضـرت
امیرالمؤمنین (ع) ذکر شد و در آنجا تعبیر «کبار فرائض» ذکر شده بودا در روایات دیگر از طریـق
ذکر عدد این مسئله را یادآوری میکنند .ذکر عدد موجب تأکید بر انحصـار توصـیفات مـیشـود.
اینگونه احادیث با ذکر عدد درحیییت ویژگی «منحصربهفرد» مهم و اساسی را برای این عوامـل
تصریح میکنند .برای مثال در روایت زیر ذکر میشود که اسالم بر این  10قسمت (و نـه چیـزی
دیگر) بنا شده است:
 -32و عنْ أَبِیهِ عنِ الْمُفِیدِ عنْ أَحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ الْحسنِ بْنِ الْولِیدِ عنْ أَبِیـهِ عـنْ مُحمَّـدِ بْـنِ الْحسـنِ
الصَّفَّارِ عنْ أَحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى عنْ مُحمَّدِ بْنِ أَبِی عُمیْرٍ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عنْ زُرارةَ بْـنِ أَعْـینَ
عنْ أَبِی جعْفَرٍ عنْ آبائِهِ ع قَالَ :قَالَ رسُولُ اللَّهِ ص بُنِی الْإِسْلَامُ علَى عشَرَةِ أَسْهُمٍ علَى( ....وسائلالشـیعة ج
 1ص .)26

شواهد برای تأیید نیش منحصربهفرد و مهم و اساسی عوامل دهگانه ذکرشده در روایات بیش
از موارد ذکرشده است .برای مثالا حج را از بـزرگتـرین امـور نظـام اسـالمی معرفـی مـیکنـد
(وسائلالشیعة ج  1ص  )26و یا اینکه در برخی روایات «بنی االسالم» اعتیاد و عمل به همگـی
این عوامل را معادل خود نظام اسالم میداند .فهذا االسالم (کافیا ج 2ا ص .)42


بررسیصحتسندیروايات«بُنِیَاالسالم».با استفاده از نرمافزارهای تخصصی جستوجو
در روایات با بررسی  442جلد کتاب حدیثی شیعه در کل تعداد  69روایت مختلف بر مبنای
کلیدواژهی «بناء» بهدست آمد .ازآنجاکه این روایات همگی حاوی عبارت مشتر «بُنِی
االسالم» و یا مضمونی بسیار نزدیک به آن بودند در این نوشتار نیز به بهاختصار از آنها بهعنوان
روایات «بُنِی االسالم» یاد میشود .تمامی روایات «بُنِی االسالم» بهدستآمدها به لحاظ راوی یا
معصومی که از او روایت نیل شده یا منبعی که روایت در آن مستند گشته و یا الفاظی که در
روایت استعمال شده است با یکدیگر تفاوتهایی دارند .مجموعه روایات «بُنِی االسالم» از 15
منب متفاوت شیعی به نامهای «زراره بین اعینا فصیل بن یسار»ا «ابوحمزه الثمالی»ا «عبداهلل
بن عجالن»ا «محمد بن سالم:ا «ابن بابویه»ا «مفضل بن عمر»ا «تفسیر نعمانی:ا «المجاشعی و
ابی سعید خدری» و از پنج معصوم شامل پیامبر اکرم (ص)ا امیرالمؤمنین (ع)ا امام باقر (ع)ا امام
صادق (ع) و امام رضا (ع) نیل شدهاند؛ البته اسامی ذکرشده از معصومین (ع) بدون احتساب
عناوین روایاتی است که یکی از ائمه بهصورت سلسلهوار روایت را از پدر و اجداد طاهرینش ذکر
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کرده است؛ همچنین برخی از روایات ذکرشده در کتب شیعه به نیل از «ابن عمر» وجود دارد که
فردی غیر شیعی بوده و از پیامبر اکرم (ص) این روایت را نیل کرده است .ازآنجاکه این روایات
به نیل از «ابن عمر» و بر اساس کتابی چون «صحیح بخاری» ذکر شدهاندا موردوثوق اهل
سنت است و بهدلیل قرابت محتوایی با روایات نیلشده توس شیعه میتوان آن را مؤیدی بر
تیویت اعتبار روایات شیعی در نظر گرفت.
تیریباً تمامی روایات 69گانه «بُنِی االسالم» دارای وحدت مفهومی و نزدیکی زیـاد محتـوایی
هستند .پس از یک جم بندی می توان گفت که وجه اشترا تمامی آنهـا چنـین اسـت« :بُنِـی
الْإِسْلَامُ علَى الصَّلَاةِ و الزَّکَاةِ و الصَّوْمِ و الْحجِّ و الْولَایةِ ».1در برخی از روایات عبارت باال با تفصـیل
و تفسیر و توضیح بیشتر و در برخی با حداقل توضیحات ذکـر شـده اسـت .گـاهی نیـز فیـ بـه
نامبردن موارد اکتفا شده است.
2
بر اساس تعداد زیاد نیلشده از این روایات و با توجه به مفاهیم اعتبار حدیث نتیجـهگیـری
شد که روایات بنی االسالما «تواتر مفهومی» دارند و بسیار معتبر و قابلاستفاده هستند.
روایت متواتر بر اساس مباحث حدیثشناسی از معتبرترین نوع روایت هستند .تواتر بدین معنا
است که روایتی آنچنان از مناب مختلف تکرار شود که بتوان با اطمینان به صـحت وجـود آنهـا
(عدماحتمال جعل و تحریف) پی برد .تواتر روایات به سه صورت است:
 .1تواتر لفظی :یعنی خود لفظ روایت عیناً تکرار شده باشد؛
 .2تواتر مفهومی :یعنی در عین اینکه الفاظ روایات مکرر با یکدیگر کمابیش تفاوت دارندا همگی
دم از مفهوم یا مفاهیمی واحد میزنند؛
 .3تواتر اجمالی :تواتری است که در مفاهیم زیربناییتر (وگاهی مفروضات) روایـات مـدنظر قـرار
میگیرد .برای مثالا اینکه هدف احکام اسالم تکامل انسان است (مدیر شانهچیا .)1363
«حد تواتر» یعنی آن میداری از تکرار یک روایت که آن را متواتر بدانیم .حدّ تواترا بسـته بـه
ماهیت روایات متغیر است .برای مثالا اگر روایاتی با سـند صـحیح ذکـر شـده باشـند و احتمـال
غر ورزی و سودجویی دیگر مذاهب بهوسیله تحریف حدیث (مطلبی در حـدیث بـه نفـ دیگـر
مذاهب مسلمین تغییر کند) کم باشدا اطمینان بیشـتری ایجادشـده و حـدّ تـواتر در ایـن روایـات
پایینتر میآید.
تعداد هفت روایت ذکرشده از مناب مختلفا یکی از حدود تواتری است که کارشناسان حـدیث
برای روایات مطمئن ذکر کردهاند .روایات «بُنِی االسالم» همانطور که بیان شـد هـم در منـاب
 .1توجه شود که این عبارت وجه اشترا لفظی و محتوایی این روایات 69گانه است و خود عینلفظی هیچ روایتی نیست.
 .2طبق نظر کارشناسان دینی این پژوهشا حدود  5تا  7بار تکرار یک روایت از سلسله سندهای مختلفا حاکی از قابلیت
اطمینان زیاد به آن روایت است.

بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مديريت ...

27

موردوثوق شیعی و همچنین مناب موردتأیید اهل سنت ذکر شد است که صرفاً تعداد راویان اولیـه
(بالفصل) از معصومین (ع) یازده تَن هستند؛ بنابراین میتوان روایـات «بنـی االسـالم» را دارای
تواتر مفهومی دانست؛ در ضمن این اعداد ناظر به روایات حاوی عبارت «بُنِی االسالم» هستند؛ و
گرنه روایات حاوی همین محتوا ولی بدون عبارت بنی االسالم آنیدر زیاد اسـت کـه «شـیخ حـر
عاملی ره) پس از ذکر یک باب حدیث مفصل در این مورد میگوید« :زیادی روایات از حـد تـواتر
گذشته است و روایات متواتر شدهاند» (وسایل الشیعها ج 1ا ص .)29
اهمیت اثبات تواتر برای روایات «بُنِی االسالم» در آن است که بر اساس قواعد رایج ذکرشده
در علوم حدیث ضعف برخی روایات در میان مجموعه روایات متواتر (بهدلیل اعتبار بسـیار بـاالی
روایات متواتر) غیرقابل اعتنا است و درنتیجه می توان از مفاهیم ذکرشـده در همـهی روایـات بـا
اطمینان خاطر استفاده کرد؛ البته بهدلیل اینکه پژوهش حاضر موضوعی فیهی نیست چنین دقتی
در بررسی صحت حدیث کفایت میکند؛ همچنین سعی شده است روایتها از مناب معتبری چون
«کتاب کافی» ذکر شوند که اعتبار آنها برای این پژوهش کافی اسـت .بسـیاری از کارشناسـان
حدیثا روایات «کتاب کافی» را معتبر دانستهاند؛ زیرا که مرحوم «کلینی» (مؤلف کتاب کافی) در
میدمه این کتاب تصریح کرده که در گزینش روایات و صحت آنهـا دقـت داشـته اسـت .بـرای
مثالا «میرزای نائینی ره» از علمای برجستهی یکصد سال اخیرا خدشه در سلسله اسـناد روایـات
کافی را ناصحیح و ناشایست دانسته و حتی بر همین اساس مرسالت «کتاب کافی» را نیز معتبـر
میشمارد (ربانیا .)1382
با توجه مباحث باال میتوان گفت که احادیث «بُنِی االسالم» قابلیت اطمینان بسیار باالیی در
صحت حدیث و ق ابلیت استناد دارند و این پژوهش مجـاز اسـت بـا اسـتفاده از ایـن احادیـث بـه
شناسایی عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی بپردازد.
هاويافتههایپژوهش 


.تحلیلداده
4

بررسی عوامل ذکر شده در روايات «بنی االسالم» .تا اینجای نوشتارا روایات «بُنِی
االسالم» شناسایی شدهاند؛ روایاتی که روایاتی معتبر و قابلاستناد بوده و همچنین در آنها به
عواملی مهم و تأثیرگذار در نظام اسالمی اشاره شدهاند .در این قسمت بهمنظور شناسایی و تبیین
عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی از مشخصههای عمومی عوامل کلیدی موفییت استفاده
میشود؛ و بررسی میشود که چگونه عوامل معرفیشده در روایات «بُنِی االسالم» درواق
مشخصههایی که الزمه عوامل کلیدی موفییت هستند را دارا هستند .روایات «بُنِی االسالم»
برخی به شش مورد و برخی -عالوه بر آن شش مورد -تا چهار مورد دیگر نیز از عوامل کلیدی
نظام اسالمی را به شرح زیر برشمردهاند:
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 .1والیت :توحید الهی؛
 .2والیت :منتخبان الهی؛
 .3نماز؛
 .4روزه؛
 .5زکات؛
 .6حج؛
 .7جهاد؛
 .8امربهمعروف؛
 .9نهی از منکر؛
 .10جماعت.
شش مورد اول (1ا 2ا 3ا 4ا 5ا )6ا عوامل اصلی هستند و بهنـوعی همـانطـورکـه «عالمـه
مجلسی» اشاره داردا چهار عامل بعدی (7ا 8ا 9ا  )10تحتتأثیر آنها قرار دارند؛ همچنین مفهوم
«والیت» در این روایات بیشترین توضیح را دارد ؛ ولی طبق فرمایش روایاتا وحدانیت خداونـد و
والیت اهلبیت (ع) در یک راستا است و همگی در اینجا بهعنوان والیت ذکر شدهاند.
دامنهی روایات مورداستفاده این پژوهش محدود به موارد استنادشـده در ایـن قسـمت میالـه
نیستند و در اینجا به اقتضای مطلب نمونهای منتخب از چندین روایت مرتب آورده میشود.
 .1مشخصه «شرط الزم» عوامل کلیدی موفقیت .یعنی توجه به عوامل کلیدی موفییت
برای موفییت و شکستنخوردن الزم باشد .توضیح داده شد که یکی از ویژگیهای اصلی عوامل
کلیدی موفییت لزوم برآوردهشدن و مدیریت مناسب آنها در تحیق و توفیق اهداف سیستم
است؛ بهعبارتیدیگر اگر این عوامل بهخوبی موردتوجه و تدبیر قرار نگیرند حتماً سیستم شکست
میخورد؛ همچنین موفییت و شکست هر سیستم با توجه به اهداف آن سیستم معنیدار و
مشخص میشود .در همین راستاا در بعضی از روایات «بُنِی االسالم» برخی نتایج و اهداف نظام
اسالمی ذکر شده است و بیان میشود که اگر به این عوامل کلیدی توجه و عمل شود چنین
دستاوردها و موفییتهایی حاصل میشود و اگر عمل نشود به برخی شکستها منجر خواهد شد.
برای مثالا در حدیث پیامبر اکرم (ص) تأکید شده موفییت مربوط به این عوامل زیربنایی اسالم
است و از ایشان دستور رسیده است که به این عوامل کلیدی عمل کنید تا وجود خود را پاکیزه و
طاهر کرده و وارد بهشت پروردگارتان شوید( .وسائل الشیعه ج  1ص .)23
بهصورت دقیقتـر مشخصـه «شـرط الزم» از نگـاه روایـات بنـی االسـالم بـهصـورت زیـر
قابلمشاهده است:
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 .1در روایتی حضرت امام صادق (ع) میفرمایند اگر شیعیان هر کدام از این عوامل را تر کننـدا
قطعاً هال میشوند (وسائل الشیعها ج 1ا ص )19؛
 .2در روایتی دیگر پیامبر اسالم (ص) میفرمایندا اسالم شامل همه  9حیطـه و عوامـل یادشـده
است و اگر شخصی فی به یک مورد از این عوامل نهگانه عمل نکنـد و یـا بـیتـوجهی کنـد از
موفییت و دستیابی به هدف محروم مانده است( .وسایل الشیعه ج  1ص )22؛
 .3در توضیح عوامل کلیدی موفییت بهعنوان عوامل مهم از منظر روایات «بنی االسالم» بحـث
شد که این عوامل جایگاه «ستونها»ا «استوانهها» و «پایههـای نگهدارنـدهی دیـن اسـالم» را
دارند؛ البته نه پایههایی که نبود برخی از آنها موجب تزلزل صرف شود؛ بلکه بـا تعبیـری کـه از
«اثافی» (بهمعنای سنگهای زیر دیگ) و توضـیح نیـلشـده از «عالمـه مجلسـی» آورده شـدا
مشخص شد که نبود این عوامل و پایهها موجب سرنگونی و شکست نظام اسـالم نیـز مـیشـود
(ر .عوامل بسیار مهم ذکر شده در روایات بنی االسالم)؛
 .4بر اساس اهمیتا این «بزرگترین واجبات» است کـه بایـد در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف
مدنظر اسالما همه این عوامل را با جزئیاتش بشناسـند و کسـی اجـازه ندانسـتن آنهـا را نـدارد
(وسائلالشیعة ج  1ص )27
 ...عنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حدِیثٍ قَالَ ...:و علَى هذِهِ الْفَرَائِضِ بُنِی الْإِسْلَامُ فَجعلَ سُبْحانَهُ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ مِنْ
هذِهِ الْفَرَائِضِ أَرْبعةَ حُدُودٍ لَا یس ُ أَحداً جهْلُها أَوَّلُها الصَّلَاةُ ثُمَّ الزَّکَاةُ ثُمَّ الصِّیامُ ثُمَّ الْحـجُّ ثُـمَّ الْولَایـةُ و هِـی
خَاتِمتُها و الْحافِظَةُ لِجمِی ِ الْفَرَائِضِ و السُّنَنِ.؛

 .5در برخی روایات بهصورت مجزّا به «شرط لزوم» این عوامل اشاره شـده اسـت .بـرای مثـالا
روایتی که به لزوم تیید به حفـظ والیـت در سیسـتم اسـالمی پرداختـه و بیـانشـده اسـت کـه
بیتوجهی به عامل کلیدی والیت موجب میشود هیچ بهرهای نصیب فرد نشود و باعث خروج از
ایمان میشود و یا در این روایت به نیش «محوری» نماز بهعنوان «ستون دین اسالم» تأکیـدی
مجدد میشود (الکافی ج  2ص .)18
 ...عنْ أَبِی جعْفَرٍ ع قَالَ بُنِی الْإِسْلَامُ علَى خَمْسةِ أَشْیاء علَى الصَّلَاةِ و الزَّکَاةِ و الْحجِّ و الصَّوْمِ و الْولَایـةِ قَـالَ
زُرارةُ ...قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یلِی ذَلِک فِی الْفَضْلِ فَیَالَ الصَّلَاةُ إِنَّ رسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عمُـودُ دِیـنِکُمْ ...ثُـمَّ
قَالَ ذِرْوةُ الْأَمْرِ و سنَامُهُ و مِفْتَاحُهُ و بابُ الْأَشْیاءِ و رِضَا الرَّحْمنِ الطَّاعةُ لِلْإِمامِ بعْد معْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّه عزَّ و جـلَّ
ییُولُ منْ یُطِ ِ الرَّسُولَ فَیَدْ أَطاع اللَّه و منْ تَولَّى فَما أَرْسلْنا علَیْهِمْ حفِیظاً أَما لَوْ أَنَّ رجُلًا قَام لَیْلَهُ و صـام
نَهارهُ و تَصدَّقَ بِجمِی ِ مالِهِ و حجَّ جمِی دهْرِهِ و لَمْ یعْرِفْ ولَایةَ ولِیِّ اللَّـهِ فَیُوالِیـهُ و یکُـونَ جمِیـ ُ أَعْمالِـهِ
بِدلَالَتِهِ إِلَیْهِ ما کَانَ لَهُ علَى اللَّهِ جلَّ و عزَّ حقٌّ فِی ثَوابِهِ و لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمانِ....

بر اساس استداللهایی که بیان شدا می توان نتیجهگیری کرد که عوامل نه گانـه موجـود در
روایات «بُنِی االسالم» از مشخصه شرط الزم در موفییت سیستم برخوردار هستند.
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 .2مشخصه«شرطکافی»عواملکلیدیموفقیت.یعنی توجه مناسب به این عوامل کلیدی
برای موفییت سیستم کافی باشد؛ بهعبارتیدیگر از ویژگیهای متمایز عوامل کلیدی موفییت این
است که توجه و مدیریت صحیح این موارد معدودا موفییت سیستم را «تضمین» میکند.
بهصورت دقیقتر مشخصه «شرط کافی» از نگاه روایات «بنی االسالم» بهصورت زیر
قابلمشاهده است:
 .1در روایتی امام باقر (ع) میفرمایند« :هنگامیکه خداوند به پیامبر (ص)اجازه داد تا از مکه
خارج شود و با ورود به مدینه نظام اسالمی را در این شهر تأسیس کندا پیامبر اکرم (ص) نظام
اسالمی را بهوسیله این عوامل بنا نهاد »؛ بهعبارتیدیگرا امام باقر (ع) توضیح دادهاند که پیامبر
اکرم (ص) بهعنوان مؤسس نظام اسالمی و همچنین بهعنوان الگوی عملی دیگرانا در یک
نمونه عینی ایجاد و مدیریت یک نظام اسالمی را بهوسیله توجه و مدیریت مناسب عواملی
محدود و کلیدی اجرایی کرده است .توجه شود که در قسمتی دیگر از این حدیثا امام باقر (ع) به
دیگر واجبات و یا محرمات الهی به تناسبهایی پرداخته است؛ ولی به فرمایش ایشان آنها
مواردی نیستند که نظام اسالمی با آنها تأسیس میشود .در این روایتا امام باقر (ع) با صراحتْ
معدود عوامل موجود در روایات «بنی االسالم» را در میان دیگر فرائض و احکام و حدود الهی
موجب «تأسیس» اسالم ذکر میکند (الکافی ج 2ص .)31
 ...فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِمُحمَّدٍ ص فِی الْخُرُوجِ مِنْ مکَّةَ إِلَى الْمدِینَةِ بنَى الْإِسْلَام علَى خَمْسٍ شَهادةِ أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا
اللَّهُ و أَنَّ مُحمَّداً ص عبْدُهُ و رسُولُهُ و إِقَامِ الصَّلَاةِ و إِیتَاءِ الزَّکَاةِ و حِجِّ الْبیْتِ و صِیامِ شَهْرِ رمضَانَ....

 .2روایات «بنی االسالم» که در آنها عدد ذکر شده اسـت (بـرای مثـالا بیـانشـده کـه نظـام
اسالمی بر  5چیز پایهگذاری شده است (بُنِی الْإِسْلَامُ علَى خَمْسةِ أَشْیاء) (الکافی ج  2ص )18ا یـا
بیانشده نظام اسالمی بر  10بخش پایهگذاری و تأسیس شده استا (وسائلالشـیعة ج  1ص )26
(بُنِی الْإِسْلَامُ علَى عشَرَةِ أَسْهُمٍ)ا یا نظام اسالمی بر اساس پنج ویژگی ایجاد شـده (بحـاراننوار ج
 65ص ))379ا معلوم میسازند که این عوامل کلیدی بهمنظور تأسیس و پایهگذاری نظام اسـالم
کفایت میکنند .در همین راستاا روایتی از امیرالمؤمنین (ع) بـهصـراحتا انحصـار و کفایـت ایـن
عوامل کلیدی در تأسیس و ایجاد نظام اسالمی را با تأکید بر تعداد آنها روشن میکند .امام علی
(ع) میفرمایند« :اینها مواردی هستند که خداوند سبحان در کتـاب خـود واجـب کـرده اسـت و
اینها همان ستونها و پایگاههای نظام اسالمی هستند که  5عدد بوده و بر اساس ایـن واجبـات
پنجگانه است که اسالم تأسیس و پایهگذاری میشود) (بحاراننوار .)391 65
 ...عنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ  ...ما فَرَضَهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ فِی کِتَابِهِ فَدعائِمُ الْإِسْلَامِ و هِی خَمْسُ دعـائِم و علَـى
هذِهِ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ بُنِی الْإِسْلَامُ. ...

 .3در روایتی که در قسمتهای قبلی از پیامبر اسالم (ص) نیل شدا ایشان فرموده بودند اگـر بـه
این موارد (حیاتی و کلیدی) توجه و عمل کنید وجودتان پاکیزه میشود و وارد بهشت پروردگارتان
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می گردید .توجه شود که چنین جمله های شرطی که با اسلوب فعل امر و در قالـب فعـل طلـب و
جواب طلب هستندا در ادبیات عربی داللت بر تحیق حتمی و بیچونوچرای نتایج (جـواب طلـب
که در اینجا پاکیزگی وجود و ورود به بهشت است) در صورت تحیق شرط دارد که در اینجا عمل
به عوامل کلیدی است؛ به عبارت دیگرا پیامبر (ص) میفرمایند که با عمل به این عوامل کلیدیا
تحیق هدف و موفییت در پاکیزگی وجود و ورود به بهشت پروردگار بـرای افـراد نظـام اسـالمی
تضمینی است (وسائلالشیعةا ج 1ا ص .)23
 ...عنِ النَّبِیِّ ص قَالَ  ...فَاعْبُدُوا ربَّکُمْ و صلُّوا خَمْسکُمْ و صُومُوا شَهْرَکُمْ و حُجُّوا بیْـت ربِّکُـمْ و أَدُّوا زکَـاةَ
أَمْوالِکُمْ طِیبةً بِها نُفُوسُکُمْ و أَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا جنَّةَ ربِّکُمْ.


 .3ويژگیاهرمیوبنیادينعواملکلیدیموفقیت.همه عوامل کلیدی موفییت باید حداقل
در یکی از ویژگیهای اهرمی یا بنیادین بهصورت ممتاز و مؤثر عمل کنند؛ یعنی یک عامل
کلیدی موفییت آنگاه که یکی از نیشها و رفتارهای خردهسیستم اهرمی یا خردهسیستم بنیادین
را بر عهده دارد میتواند بهعنوان عامل کلیدی موفییت آن سیستم محسوب شود.
در احادیث مختلف اهلبیت (ع)ا شامل روایات «بنی االسالم» ویژگیهای اهرمی و بنیـادین
این عوامل کلیدی موفییت توصیف و توضیح داده شدهاند.1
در توصیف ویژگی اهرمی بیان شد که برخی اجزای یک سیستم هستند که میتوانند عوامـل
اصلی هدایت و کنترلا پویایی و انعطافا قدرت و تغییر سیستم باشند و خردهسیستمهای اهرمـی
به خردهسیستمهایی گفته میشود که بهدلیل ویژگی اهرمی موجود در آنها در تغییراتا پویـاییا
کنترل و هدایت سیستمها بهکار میآیند.
در حدیث امام باقر (ع)ا ایشان چنین ویژگی و نیشـی را بـرای عامـل کلیـدی والیـت بیـان
میکنند .امام (ع)در بیان دلیل برتربودن «والیت» نسبت به دیگـر عوامـل مـیفرماینـد :والیـتا
کلیدی بهسوی دیگر عوامل پایهای نظام اسالمی است و کسی کـه عامـل والیـت در او مسـتیر
شده «راهنما» و تعیینکننده جهت «بهسوی دیگر عوامل» است .امام (ع) در ادامه روایات پس از
ذکر خصوصیات تکتک عوامل کلیدی نظام اسالمیا مجدداً در توصیف «عامل کلیدی والیـت»
این گونه بیان می دارند که والیت بلندترین و باالترین عامـل کلیـدی و کلیـد و دروازهای بـرای
دستیابی و نیل صحیح به دیگر عوامل کلیدی است .این والیت است کـه موجـب رضـای الهـی
می شود؛ ازاینرو اگر در جایی دیگر عوامل کلیدی همچون نماز و روزه و حج و زکات بدون توجه

 .1البته روایات بسیار زیادی در ابواب مختلف کتب حدیث اختصاصاً به بیان و توصیف یکی یا چند مورد از عوامل ذکرشده در
روایات «بنی االسالم» میپردازند و می توانند منب مناسبی برای توضیح ویژگی اهرمی و بنیادین این عوامل کلیدی نظام
اسالمی در پژوهشهای بعدی باشند.
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به عامل والیت باشد بهرهای نبرده و هنوز در دامنه ایمان قرار نگرفته (الکافی ج  2ص .)18
 ...عنْ أَبِی جعْفَرٍ ع قَالَ :بُنِی الْإِسْلَامُ علَى خَمْسةِ أَشْیاء علَى الصَّلَاةِ و الزَّکَاةِ و الْحجِّ و الصَّوْمِ و الْولَایـةِ قَـالَ
زُرارةُ فَیُلْتُ و أَیُّ شَیْءٍ مِنْ ذَلِک أَفْضَلُ فَیَالَ الْولَایةُ أَفْضَلُ لِأَنَّها مِفْتَاحُهُنَّ و الْوالِی هُو الدَّلِیلُ علَیْهِنَّ قُلْـتُ
ثُمَّ الَّذِی یلِی ذَلِک فِی الْفَضْلِ فَیَالَ الصَّلَاةُ إِنَّ رسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عمُودُ دِینِکُمْ ...ا قَالَ ثُمَّ قَالَ ذِرْوةُ
الْأَمْرِ و سنَامُهُ و مِفْتَاحُهُ و بابُ الْأَشْیاءِ و رِضَا الرَّحْمنِ الطَّاعةُ لِلْإِمامِ بعْد معْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ ییُولُ مـنْ
یُطِ ِ الرَّسُولَ فَیَدْ أَطاع اللَّه و منْ تَولَّى فَما أَرْسلْنا علَیْهِمْ حفِیظاً أَما لَوْ أَنَّ رجُلًا قَام لَیْلَـهُ و صـام نَهـارهُ و
تَصدَّقَ بِجمِی ِ مالِهِ و حجَّ جمِی دهْرِهِ و لَمْ یعْرِفْ ولَایةَ ولِیِّ اللَّهِ فَیُوالِیهُ و یکُونَ جمِی ُ أَعْمالِهِ بِدلَالَتِهِ إِلَیْهِ ما
کَانَ لَهُ علَى اللَّهِ جلَّ و عزَّ حقٌّ فِی ثَوابِهِ و لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمانِ....

در روایات متعدد و همچون حدیثی که در باال از امام باقر (ع)ذکر شدا نماز ستون اصلی نظام
اسالمی ذکر شد و از این مفهوم بهوسیله «نماز ستون خیمهی اسالم» تعبیر شده است (الکافی ج
 2ص  .)18در این تعبیر ستون خیمه (عمود) است که باعث ثبات و استحکام خیمه میشود و هر
گونه تزلزل و یا سیوط در ستون خیمه معادل تزلزل و انهدام در کل خیمه است.
در دیگر توضیحات موجود در روایات «بنی االسالم» ویژگی «ثباتا استحکام و نیـش مـؤثر
در مسیر و جهت نظام اسالمی» به این عوامل نسبت داده شده اسـت .بـرای مثـالا در توصـیف
«نهی از منکر»ا تعبیر به «راه و مسیر» شده است .یعنی -به تعبیر عالمه مجلسی -در اثر نهی از
منکر است که مسیر حرکت نظام اسالمی به راه درسـتش بـاز مـیگـردد (بحـاراننوار ج  65ص
)391؛ همچنین در دیگر روایاتا حج علت استحکام دین اسالم دانسته شده است (وسایل الشیعه
ج  1ص )22؛ از سوی دیگر بیان شد که ویژگی بنیادین نـاظر بـه سـالمتیا حفـظا بیـا و رشـد
تکاملی سیستم است و در اثر تضعیف خرده سیستمهای بنیادین خطر مرگا نابودی و یا بیمـاری
و نیص اساسی در سیستم وجود دارد.
عامل کلیدی والیت عالوه بر ویژگی اهرمیا ویژگـی بنیـادین را نیـز دارا اسـت .در روایـاتی
امیرالمومنین (ع) فرمودهاند که والیت حافظ همه واجبات و سنتهای نظام اسالم است؛ یعنی در
برابر هر گونه نیص و یا تهدیدی به سالمتی سیستم اسالما خردهسیستم والیت از آن محافظـت
خواهد کرد (وسائلالشیعة ج  1ص .)27
 ...أَوَّلُها الصَّلَاةُ ثُمَّ الزَّکَاةُ ثُمَّ الصِّیامُ ثُمَّ الْحجُّ ثُمَّ الْولَایةُ و هِی خَاتِمتُها و الْحافِظَةُ لِجمِی ِ الْفَرَائِضِ و السُّنَنِ.

و بر همین اساس است که در روایتی دیگر از پیامبر اکرم (ص)ا ایشان ادعـای یکـی از اصـحاب
مبنی بر «هالکت حتمی قوم پیامبر (ص) در صورت تر والیت» را تأیید میکنند (بحاراننوار ج
 65ص  .)387در حدیثی از امام صادق (عا اشاره شد است که این ویژگی بنیادین در دیگر عوامل
کلیدی ذکرشده در روایات «بنی االسالم» موجود است؛ زیرا در صورت بـیتـوجهی و تـر هـر
کدام از این عوامل به نابودی و هالکت منجر میشود (وسائل الشیعها ج 1ا ص )19؛ بهعالوه بـا
بررسی دیگر روایات مجدداً ویژگی های بنیادین دیگری از این عوامل کلیدی بهدسـت مـیآینـد.
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مثالً اینکه دلیل ایجاد خرده سیستم زکـات در نظـام ایـن اسـت کـه اثـر آن در نظـام اسـالمیا
پا کنندگی پلیدیها و حرامها از مال است (وسائلالشیعة ج  1ص  )26و همچنینا زکات باعـث
میشود که -پیامدهای بد -گناهان از بین برود؛ روزه سپری در برابر آتش (بهعنوان نتیجه اعمال
خطا و ناصحیح) است و حج باعث باعث پوشش و محافظت از بدهیها میشود (الکافی ج  2ص
)18؛ یعنی این عوامل حافظ سالمتی و بیای نظام اسالمی ـ حیییی -هستند.
.4جايگاهسیستمیعواملکلیدیموفقیت.بیان شد که تکتک عوامل کلیدی موفییت باید
نیش و وظیفه درونسیستمی داشته باشند؛ یعنی عوامل کلیدی موفییت خردهسیستمهای درون
سیستم هستند و در درون سیستم هویت و معنا یافتهاند و نباید پدیدهای مجزا از سیستم باشند.
این عوامل باید نیش و جایگاه تعریفشده خود را در ارتباط با دیگر اجزای سیستم ایفا کنند.
روایات «بنی االسالم» در موارد متعدد به تأثیر و تعامل این عوامل کلیدی بر دیگر خرده
سیستمهای نظام اسالمی و همچنین نیش تعریفشدهای که هر خرده سیستم کلیدی در جهت
تحیق اهداف نظام اسالمی ایفا میکندا اشاره دارد.
در یک جم بندی کلیا نیشها به این صورت هستند :والیت اساس و سـتون نظـام اسـالم
است (وسائلالشیعة ج  1ص )26؛ همچنین کلیدا راهنما و دلیلی بر دیگر عوامل است (الکـافی ج
 2ص  .)18والیت همچنین محافظ همه واجبات و سنتهای اسالم است (الکـافی ج  2ص .)18
نماز ستون نظام اسالم است (همان) و باعث دوری از آفت خودبزرگبینی بیجا میشـود (وسـایل
الشیعه ج  1ص  .)22زکاتا پیشنیازا میدمه و همراه نماز اسـت (الکـافی ج  2ص  )18و نیـش
پا کنندگی داراییهای افراد را دارد (وسـائلالشـیعة ج  1ص  .)26حـج باعـث اسـتحکام نظـام
اسالمی میشود (وسایل الشیعه ج  1ص  )22و در همین راستا باعث آمرزش گناهان و پیامدهای
بد اعمال است (الکافی ج  2ص  .)18جهاد باعـث سـربلندی و اسـتحکام نظـام اسـالم اسـت و
امربهمعروف باعث میشود که تعهد نسبت به خداوند به نحو کامل انجام شـود (الکـافی ج  2ص
)18؛ درحیییت امربهمعروف باعث نف و مصلحت عمومی افراد نظام اسالمی (وسایل الشیعه ج 1
ص  )22و ثبات و وقار در نظام اسالمی میشود؛ درنهایت نهیازمنکر حجت و مسیر درست است
(وسائلالشیعة ج  1ص .)26
نیش تخصصی و ویژه هر یک از این عوامل موردتوجه عامدانه و آگاهانه روایات بوده است؛
زیرا در برخی روایات «بنی االسالم» بهتفصیل نیش و جایگاه خاص تمامی این عوامـل کلیـدی
توضیح داده شدهاند؛ بدین معنا که در نظام اسالمی همه نیشهای محوله به این عوامل کلیـدی
نه از سر اتفاقا بلکه با هدفی حکیمانه تعریف و مشخص شدهانـد .بـرای مثـال در حـدیثی (ص)
میفرمایند« :اسالم بر  10حیطه و بخش بنیان نهاده شده .شهادت بر الاله االاهلل که آن اساس و
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ستون است و نماز که از بزرگترین واجبات است و روزه که سپر آتش جهنم اسـت و زکـات کـه
پا کننده است و حج که بزرگترین مسائل شرعی است و جهاد که باعـث عـزت و سـربلندی و
قوت است و امربهمعروف که وفای به عهد خداست و نهیازمنکر که حجت است و جماعـت کـه
باعث الفت می شود و عصمت (اهلبیت ع) که چنگزدنا تبعیت و اطاعت از اهلبیـت (ع) اسـت
1
(وسائلالشیعة ج  1ص .)26
 ...عنْ أَبِی جعْفَرٍ عنْ آبائِهِ ع قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ ص بُنِی الْإِسْلَامُ علَى عشَرَةِ أَسْهُمٍ علَى شَهادةِ أَنْ لَـا إِلَـه
إِلَّا اللَّهُ و هِی الْمِلَّةُ و الصَّلَاةِ و هِی الْفَرِیضَةُ و الصَّوْمِ و هُو الْجُنَّةُ و الزَّکَـاةِ و هِـی الْمُطَهِّـرَةُ و الْحـجِّ و هُـو
الشَّرِیعةُ و الْجِهادِ و هُو الْعِزُّ و الْأَمْرِ بِالْمعْرُوفِ و هُو الْوفَاءُ و النَّهْیِ عنِ الْمُنْکَرِ و هُو الْحُجَّةُ و الْجماعةِ و هِی
الْأُلْفَةُ و الْعِصْمةِ و هِی الطَّاعةُ.

مديريتپذيریعواملکلیدیموفقیت.یکی از ویژگیهای الزم و اساسی «عوامل کلیدی

.5
موفییت» قابلیت کنترلا نظارت و سنجش و قابلحصولبودن این عوامل است .درحیییت بر
اساس این مشخصه است که میتوان مطمئن شد عوامل کلیدی موفییت قابلیت اجراییشدن را
دارند و میتوان بر اساس آنها سیستم را مدیریت کرد.2
ویژگی قابلیت مدیریتا نظارت و سنجش این عوامل کلیـدی در نظـام اسـالمیا بـر اسـاس
راهنماییهای اهلبیت (ع) در تعریف عینی آنها مهیا شده است .اهلبیت (ع) بیان کردهانـد کـه
برای اجراییسازی عواملی مثل والیتا نمازا روزه و غیره در برای عموم مردم در نظـام اسـالمی
کافی است که به احکام ساده و عینی (همان احکام اسالمی) ذیل آنها توجه شود؛ یعنی برخالف
آنکه عواملی چون نمازا روزها حج و از این قبیل در پس خـود غـایتی بسـیار متعـالیا پیچیـده و
غیرقابلمدیریت دارندا به منظور اجراییسازی در نظام اسالمی تعریفـی عینـی و روشـن -همـان
احکام فیهی -دارند و همین برای تأثیرگذاری آنها کافی است؛ و این چنین این عوامل کلیـدیا
مدیریتپذیر میباشند .در روایات «بنی االسالم» تصریح شده است که تحیـق هـر یـک از ایـن
عوامل -نه امری مبهم و غیرقابل ارزیابیا بلکه -بر اساس همان احکام حـداقلی ذیـل هـر یـک
است .برای مثالا تعریف عینی انجام نماز همان رعایـت رکـوع و سـجده اسـت و بـرای زکـاتا
دانستن حدود آن است؛ و برای حجا انجـام احـرام در وقـت مشـخصشـده اسـت؛ و بـرای روزها
اجتناب از خوردن و آشامیدن تعریف عینی و ملموس روزه است؛ و حتّی برای مفهـوم بـه نسـبت
انتزاعی والیت نیز تعریفی عینی ارائه دادهاند (بحاراالنوار ج  65ص  .)378برای مثالا توصـیفات
عینی امیرالمؤمنین (ع) در توضیح عوامل کلیدی موفییت بهصورت زیر است:

 .1ترجمه مطابق شرح عالمهی مجلسی در ذیل همین روایت است (بحاراالنوار ج 65ص)378
 .1در مباحث مدیریت راهبردی نیز از «عوامل کلیدی موفییت» بهعنوان یک ابزار نظارتی و سنجش استفاده میشود.
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ـ تعریف عینی والیت در مورد اهلبیت (ع) در بیان امیرالمؤمنین (ع) چنین است:
 .1بدانیم ولی خداا معصوم از هر گونه خطا لغزش انحراف عمومی و گناه کوچک و بزرگ است؛
 .2ولی خدا «بخشندهترین» مردم است و بخلی در او وجود ندارد؛
 .3ولی خدا «شجاعترین» مردم است.
ـ همچنین ایشان تعریف عینی نماز را بر اساس انجام رفتارهای مشخص زیر بیان میدارند:
 .1شناخت وقت نماز؛
 .2شناخت قبله و رو به سوی آن کردن؛
 .3رکوع؛
 .4سجود؛
 .5وضو.
ـ تعریف عینی زکات بر اساس رفتارهای زیر است:
 .1شناخت میدار وجوب زکات؛
 .2شناخت آنچه بر آن زکات شامل میشود؛
 .3شناخت زمان پرداخت زکات و آشنایی با حسابوکتاب و عدد و قیمت؛
ـ تعریف عینی حج را مبتنی بر چهار اقدام زیر بیان میکنند:
 .1احرام در وقت مشخص خود؛
 .2طواف خانه خدا؛
 .3سعی صفا و مروه؛
 .4وقوف در عرفه و مزدلفه.
ـ امام علی ع تعریف عینی و اجرایی روزه را چنین بیان میدارند:
 .1اجتناب از خوردن؛
 .2اجتناب از آشامیدن؛
 .3اجتناب از فروبردن سر به زیر آب؛
 .4اجتناب از تماس جنسی.
بهعبارتیدیگر میصود اهلبیت (ع) از مدیریت و اجراییسازی این عوامل کلیدی کـه موجـب
شکلگیریا سالمتا تکاملا رشد و قوت و ایجاد فرهنگ نظام اسالمی می شودا همـین ظـواهر
رفتاری و احکام اجرایی آنها است؛ البته این نافی مفاهیم عمییی نیست که در پس هـر یـک از
این عوامل کلیدی مثل والیتا نمازا روزها حج وجود دارد.
با توجه و عمل به این موضوعهای بهظاهر عادی و در عین حال ساده است که نظام اسالمی
تأسیس میشودا قدرت میگیرد و رشد می یابد .چنین سادگی ظـاهری عوامـل کلیـدی موفییـت

36

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 25بهار 1395

نظام اسالمی در کنار اثرات پیچیده و بزرگ خودا ناشی از عمق حکمت خالق این نظـام اسـالمی
است .همو که با بیان خردهسیستم های اهرمی و بنیادین از لسان والیان دین اسالما رشد و حیات
و دوام نظام اسالمی را مهیا و تسهیل کرده است .در این میان مناسب است که مثـال «سـکانک
پیتر سنگه» یادآوری شود .قطعهای بهظاهر کوچک ولی با تأثیرات بزرگ که برای تنظیم حرکـت
یک تانکر نفتی غولپیکر در دریا کفایت می کند و بـا تغییـرات بسـیار سـاده در سـکانکا مسـیر
حرکت کشتی هدایت و کنترل می شود .این امر ناشی از علم سازندگان سیستم کشتی بـه برخـی
قوانینا چون قوانین هیدرولیک است .در نظام اسالمی نیز عوامل کلیدی موفییـت بـا توجـه بـه
شرای واقعی و سنتهای الهی موجود در جهان ایجاد شده اند تا این نظام رفتار مناسبی در برابـر
چالشهاا تهدیدها و فرصتها داشته باشد.
.نتیجهگیریوارائهمدلمفهومی 

5

جمعبندی.تا اینجا مشخص شد که در روایات موسوم به «بنی االسالم» عواملی نام برده شده

است که نیشی کلیدی در قدرتا پویاییا بیا و رشد تکاملی نظام اسالمی دارند؛ اما برای آنکه
عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی بهصورت کامل و نهایی مشخص شوند یک تعریف
بس دادهشده از این عوامل کلیدی موفییت الزامی است؛ زیرا مفهومی مانند «نماز» در عین اینکه
رهنمون بسیار روشنی به یک عامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی استا باید در قالب یک
تعریف متناسب با مبانی عوامل کلیدی موفییت بس داده شود .براس مثالا در عین اینکه «مناب
انسانی» در سازمانها عامل مهمی است و سازمانها برای موفییت باید به «مناب انسانی» خود
توجه داشته باشند؛ اما موضوع مناب انسانی بهخودیخودا برای اینکه بهعنوان یک عامل کلیدی
موفییت بهحساب آیدا باید بس داده شود .در این مثال ممکن است «تأمین حداقل مایحتاج
مادّی نیروی انسانی» بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت محسوب شود و قابلارائه است.
در این قسمت تعریفی جم بندیشده و نظاممند تکتک این عوامل کلیدی ارائـه مـیشـود؛
یعنی بهصورت جم بندیشده همـه ایـن عوامـل از لسـان روایـات تعریـف شـده و توضـیح داده
میشوند .در تعریف و توضیح این عوامل عالوه بر لحاظکردن توصیفاتی کـه روایـات مربوطـه از
این عوامل داشتهاندا همزمان به ماهیت سیستمی این عوامل کلیدی در نظام اسالمی نیـز توجـه
شده است:
 .1والیت :عامل والیت در روایات «بنی االسالم» شامل شهادت به وحـدانیت خداونـد و والیـت
اهلبیت (ع) است .بنا بر توصیفاتی که در روایات ارائهشـده تعریـف عامـل کلیـدی شـهادت بـه
وحدانیت خداوند در نظام اسالمی بهصورت «باور قلبی به وحدانیت خداوند و آشکارکردن این باور
(شهادت) و پایبندی به آن در تمامی ابعاد زندگی» است؛ همچنین تعریف عامـل کلیـدی والیـت
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اهلبیت (ع) بهصورت «تبعیت در چگـونگی اجـرای عوامـل کلیـدی موفییـت نظـام اسـالمی از
منتخبین الهی در مسیر توحید» است.
جـل جاللـه
و در
والیت در این پژوهش بر اساس روایـات «بنـی االسـالم» شـامل والیـت اهلل
راستای آن والیت پیامبر گرامی اسالم (ص) و ائمه طاهرین پس از پیامبر اکرم (ص) است .نحوه
بیان ابعاد والیت در روایات «بنی االسالم» متفاوت است .بدین صورت که در بیشتر روایات فیـ
کلمهی «والیت» آمده است و در برخی روایات نیز هر سه بُعد والیـت (خداونـد جـل جاللـها پیـامبر
اکرم (ص) و ائمهی طاهرین (ع)) ذکر شدهاند .در برخـی روایـات نیـز یـک یـا دو مـورد را ذکـر
کردهاند .بر اساس روایاتا معلوم شد والیت نیـش محـافظ جمیـ فـرائض و سُـننا بـاالترین و
مرتف ترین واجبات نظام اسالمی را دارد؛ بهطوریکه اگر فردی والیـتش نـاقص باشـد از دامنـه
مؤمنان به دین اسالم خارج شده است.
 .2نماز :نماز بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی به معنای «پایبندی همه افـراد
به اظهار الزامی رابطه بندگی بـا خداونـد همیشـه و در هـر شـرایطی» اسـت .در روایـات «بنـی
االسالم» نماز بهعنوان «ستون اصلی خیمه دین اسالم» مطرح شـده اسـت؛ همچنـین نمـاز «از
بزرگترین فرائض» و دومین فریضه برتر نظام اسالمی پس از والیت است.
 .3زکات :زکات بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی بـه معنـای «عـزم و اقـدام
عمومی برای پا کردن جان و مال خویش» است .زکات سومین فریضه برتر نظام اسالمی است
و نیش پا کنندگی دارد .مهمترین امور مردم چون امور مادی آنها با زکات پا و زیاد میشود.
 .4حج :حج بهعنوان یک عامل کلیدی موفییـت در نظـام اسـالمی بـه معنـای «انجـام اقـدامی
گستردها جمعی و اختصاصی به سمت خدا و نمایش جهانی عظمت نظـام اسـالمی» اسـت .حـج
چهارمین فریضه برتر نظام اسالمی است و باعث غفران و گذشت الهی از گناهان میشود.
 .5روزه :تعریف روزه بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی «خـودکنترلی اعضـای
جامعه و رامکردن (تحتکنترل درآوردن) شهوات نفس» است .روزه پنجمین فریضـه برتـر نظـام
اسالمی است و جایگاه حفاظ و سپر در برابر نتیجه اعمال ناصحیح که موجب عذاب آتش میشود
را دارد؛ همچنین روزه موجب تثبیت اخالص است.
 .6جهاد :تعریف جهاد بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی «تالش بـرای میابلـه
با تهدیدها و موان خارجی نظام اسالمی» است .در روایات «بنی االسالم» جهاد باعث عزت نظام
اسالمی و نفوذناپذیری آن میشود.
 .7امربهمعروف :تعریف امربهمعروف بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی «دعوت
همدالنه یکدیگر به هنجارهای مطلوب اسالمی» است .امربهمعروف باعث آرامشا ثبات و متانت
درونی نظام اسالمی میشود و مصلحت عموم افراد نظام اسالمی در پس رعایت آن است.
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 .8نهیازمنکر :تعریف نهی از منکر بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی بهصورت
«برحذرداشتن یکدیگر از هنجارهای نامطلوب اسالمی» اسـت .در روایـات بیـان شـد اسـت کـه
نهیازمنکر حجت و راه است و موجب استیرار نظام اسالمی در مسیر صحیح میشود.
 .9جماعت :جماعت بهعنوان یک عامل کلیدی موفییت در نظـام اسـالم بـه معنـای «توسـعه و
تعمیق ارتباط نظاممند در میان اعضای جامعه اسالمی» است که از مصـادیق مهـم ایـن ارتبـاط
عمیقا گسترده و نظاممند اقامه نمازهای روزانه در مساجد و بهصورت جماعت است .ایـن عامـل
کلیدی از پایههای نظام اسالمی برشمرده شده است و باعث الفتا انس و دوستی میـان اعضـای
نظام اسالمی میشود.


مدلمفهومی.در لسان روایاتا هنگام توضیح این عوامل کلیدی موفییتا مشاهده میشود که
تشبیهاتی به خیمه و اجزای خیمه وجود دارد .به این صورت که گویا نظام اسالمی یک خیمه
است -و این خیمه یک سیستم کلی و یکپارچه است -که عوامل کلیدی موفییت اجزای خیمه
اسالم هستند؛ یعنی خردهسیستم هایی که خود زیرمجموعه و تشکیلدهنده نظام اسالمی
میباشند .تشبیه و تعابیری اینگونه از عوامل کلیدی در روایات «بنی االسالم»ا پژوهشگران را بر
آن داشت که «عوامل کلیدی موفییت نظام اسالمی» را در «مدل خیمه» بهصورت شکل 2
نشان دهند.
در این مدلا نظام اسالمی در مفهوم سیستمی خود و بهصورت تعامل بین خردهسیستمهـای
کلیدی خود نمایش داده میشود؛ یعنی هیچیک از اجزای این خیمـها بـهتنهـایی خیمـه و نظـام
اسالمی نیستند و کلیت نظام اسالمی درمجموع نظاممند این اجزا قابلفهم و مشـاهده مـیشـود.
خیمه اسالم بر پایههای نگهدارنده نظام اسالمی شامل زکاتا حجا روزها امربهمعـروف و نهـی از
منکرا جهاد و جماعت استوار شده است (ر . .تعبیر دعائم االسالم در همین نوشـتار) و اگـر هـر
یک از این پایهها نباشند در تعادل و توازن خیمه و کارایی آن خللـی عمـده وارد مـیشـود (ر. .
تعبیر اثافی االسالم در همین نوشتار)؛ همچنینا مشاهده میشود که نماز از سایر پایههای خیمـه
اسالم محوریتر است و بهعنوان دومین فریضه مهم نظام اسـالمی نیـش سـتون اصـلی خیمـه
اسالم (عمود) را دارد و البته در کنار دیگر پایههای خیمهی اسالم است .عامل کلیدی والیـت در
مدل خیمها هم حفظکننده و هم جم کننده دیگر عوامل اسـت و آنهـا را پوشـش مـیدهـد؛ از
سویی دیگر از سـایر عوامـل بـاالتر و مرتفـ تـر اسـت (ر . .الکـافی ج  2ص  )18و همچنـین
مهمترین هدف خیمه را در سرپناهدادن و سایهگستردن و ایجاد آرامش و اطمینان بر عهـده دارد؛
البته سایر عوامل کلیدی را نیز استوار نگه داشته است .در مدل خیمه مشاهده میشود کـه نظـام
اسالمی علیرغم وجود بییه عوامل کلیدی موفییتا بدون وجود عامـل کلیـدی «والیـت» هـیچ
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تأثیری ندارد و به هدف خود نمیرسد .اساساً در چنین حالتی نمیتوان گفت که خیمهای از اسالم
(نظام اسالمی) برپا و تأسیس شده است .این موارد نمایشدهنـده همـان تعـابیری اسـت کـه در
روایات «بنی االسالم» نسبت به والیت و دیگر عوامل کلیدی موفییت نظام اسالمی ارائـه شـده
است.
سیستم اسالم نه در جزءجزء خود بلکه در تعامل مجموع اجزایش نمـودار شـده اسـت و ایـن
کلیت واحد خیمها نظام اسالمی است (ر . .تعبیر فهذا االسالم).

شکل  2عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی

مفاهیم نمازا روزها حج و غیرها اسامی «عوامل کلیدی موفییت در نظام اسالمی» هستند کـه
تعریف مدیریتی هر یک از آنها میتواند بهعنوان عامل کلیدی موفییت محسوب شود.
در یک جم بندیا بنا بر مبانی علمی بیانشده و روایات تحلیلشده در این میالها اگر شـرای
در نظام اسالمی بهگونهای مدیریت شود که افراد جامعه اسـالمی بـهصـورت دوسـتانها روزانـه و
گسترده در تعامل مستییم با یکدیگر باشند (جماعت)ا همدیگر را بهصورت همدالنه به خـوبیهـا
سفارش کنند و از بدیها بازدارند (امربهمعروف و نهی از منکر)ا مـال خـود را از ناپـاکی محفـوظ
دارند (زکات)ا در همه حالی اظهار بندگی نسبت به خداوند داشته باشند (نماز و توحید) و بهصورت
دورهای تمرین کنترل هواهـای نفسـانی داشـته باشـند (روزه) و بـهصـورت دورهای و بـه حالـت
دستهجمعی پایبندی نمادین خود به خداوند را در مألعام به جهانیـان اعـالم دارنـد (حـج) و اگـر
همگی در آمادگی باشند تا در صورت وجود تهدید یـا مشـکلی در سـر راه جامعـه اسـالمی آن را
مرتف سازند (جهاد) و درنهایت اینکه چگونگی اجراییسازی صحیح این عوامل کلیـدی موفییـت
را از والیان منتخب و معرفیشده الهی الگوبرداری کنند (والیت)ا تضمین شده است که بهصورتی
همافزا و با سرعت و کیفیتی بیش از حدّ انتظار (ویژگی اهرمی و بنیادین در خـرده سیسـتمهـای
کلیدی موفییت) ویژگیهای مطلوبا ایدهآل و وعدهدادهشده نظام اسالمی ظاهر میشوند .اینهـا
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خردهسیستمهای کلیدی موفییت نظام اسالمی هستند« .خـردهسیسـتمهـایی» کـه بـهصـراحت
عالمترین مردم به دین اسالما نیش کلیـدی و اساسـی در حفـظا گسـترش و خـودزاییا توسـعه
تکــاملی و مــاهویا پویــایی و اقتــدار و تحیــق اهــداف اســالم خواهنــد داشــت .ازجملــه اثــرات
اجراییسازی آنها سالمت نظام اسالمیا اقتدار و ثبات نظام اسالمیا انس و دوستی عمیق بـین
افراد نظام اسالمیا زیادی روزی و مال و بسیاری وعدههای ذکرشده از لسان اهلبیت (ع) خواهد
بود؛ به عبارت دیگر هر مدیری که میخواهد بر نظامی اسالمی مدیریت کرده و یا آن را نهادینـه
کندا لزوماً باید به تحیق صحیح این پایههای اسالم (دعائم االسالم) بپردازد .توجه به این عوامل
معدود و محدود برای موفییت کافی است و حتماً هدف مدنظر محیق خواهـد شـد .اینهـا همـان
محورهایی هستند که پیامبر اسالم (ص) بهعنوان نخستین اقدام برای تأسیس و مدیریت اسـالم
در نظام اسالمی مدینه النبی بهخوبی و با موفییت اجرایی ساختند و آن را بهعنوان الگویی روشـن
پیش راه دیگران قرار دادند.
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