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  شایسته ساالري در مدیریت جامعه 
  هاي سیاسی امام علی اندیشه با تأکید بر

  **یاصفهان نصر یعل/  *یاصفهان نصر يمهد
  

  چکيده
  و جـذب کننـد. وضـعيت    ييافراد را شناسا نيتر ستهياند تا شا ها در تالش امروزه سازمان

  و متناسب  درستي  به  و هر چيزي  از هر كسي كند  مي  ايجاب  بر آن  حاكم  و منطق  سازماني
افـراد نخبـه و   خالق  ياز انرژ يريگ بهره يساالر ستهياستفاده شود. شا نيشتريب،  با موقعيت

از  يـي افـراد را جز  يستگيو شا اقتيل، مسئله توان ياجتماع است. حضرت عل دهيبرگز
معتقدند كه هر ، اصل اداره جوامع قرار داده نيتر اصل را مهم نيو ا دانند يبحث عدالت م

 سـت ين زيدارد و جا ازين يو تخصص خاص يستگيشا، تيخالق، به توان، به تناسب يپست
  .رنديگ ارقر يگريد يافراد هر کدام به جا

ـ گزيني اسـت. ا  خواهي و شايسته ساالري مبتني بر شايسته شايسته شـامل   هـا  يسـتگ يشا ني
و کنتـرل   ينوآور، زشيانگ، ها ارزش رينظ ييها به همراه سازه، ها ييتوانا، ها مهارت، دانش

با  گاهيجا نيافراد در بهتر نياست که در آن بهتر ينظام، ساالر ستهي. نظام شاباشد يخود م
  .کنند يم افتيدر ايو متناسب با تالش خود حقوق و مزا دهند يکار انجام م، زدهبا نيباالتر

 يهـا  بـه اسـتخراج مؤلفـه   ، بـا رويكـرد تحليلـي و بـه روش تحليـل محتـوا      ، اين مقالـه 
ـ  شـمندان يها از منظـر اند  شاخص ييو شناسا، يساالر ستهيشا ـ  و مـتن نهـج   يغرب ه البالغ

  پرداخته است.
  .يغرب شمندانياند، يامام عل، ييگرا نخبه، تيريمد، سازمان، يساالر ستهي: شاها واژه ديکل
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  مقدمه
 یجـاد همگـان  یباشند که بـا تـالش و ا   ها می ن منابع در سازمانیتر ارزش با از یانسان يروین
تـوان اهـداف    یمـ ،  هـا  سـازمان  يگر اجـزا یح از آنها همراه با دیصح يریکارگ هان آنها و بیم

کـه در  هسـتند   يا هاي بـالقوه   تیها و قابل  ییتوانا ين منابع داراید. ایرا تحقق بخش یسازمان
ازمنـد درك و شـناخت کامـل    ین،  ن هـدف یـ به ا یابیشوند و دست محیط سازمانی بالفعل می

در که  یاز مباحث یکیکردن و تالش است.  کار يط مناسب برایها و فراهم کردن شرا انسان
و تجـارب و   ییمناسـب بـا توانـا    يها گاهیقراردادن افراد در جا،  شود ید بررسینه باین زمیا

ـ . امـروزه  شـود  بررسی می 1يساالر قالب نظام شایستهند در ین فرآیت آنهاست. ایقابل افتن ی
ن رقابـت در  یتـر  مهـم ، ن کار سازمانهاست. در حال حاضـر یتر از مهم،  ق و مناسبیافراد ال
کنـد   ها کمک می به سازمان يساالر الیق و شایسته است. نظام شایسته افتن افرادیها  سازمان

  ند.یتا به اهداف خود نائل آ
ــته ــاالر واژة شایس ــط مارا  يس ــل یتوس ــگیک ــال  2ان ــاب  1958در س ــوع در کت طل

افـراد در   یت اجتمـاع یـ کنـد کـه موقع   . او در این کتاب بیان مـی  مطرح کرد 3ساالري شایسته
را  يساالر ن خواهد بود. همچنین نظام شایستهو کوشش فراوا ترکیبی از بهرة هوشی، ندهیآ

ها پایان  د و معتقد است این نظام به تبعیضدان ها می گر نظامیعادالنه و کارآمدتر از د ینظام
، خواهـان سـعادت اسـت   ، اگر جامعـه « :سدینو خویش می سیاستدهد. ارسطو در کتاب  می

  4».ت معلوم و حاکم قانون باشدیکاردان و قدرت و مسئولد کار به دست یبا
هـاي   وسـیله مقایسـه بـا مـدل     هب يساالر هاي شایسته هدف از این مقاله، استخراج مؤلفه

هـاي آن بـا    هـا یـا شـاخص    موجود است. بدین منظور، در مرحلۀ اول براي شناسایی مؤلفه
البالغـه   نهـج از آنجـا کـه    فاده شـد. از تحلیل محتواي کیفی اسـت ، البالغه نهجاستفاده از متن 

هاي ایشان  و حاوي سخنان و نوشته دارد بر را در ترین سخنان امام علی اي از مهم مجموعه
هاي کـارگزاران محسـوب    اي مناسب براي شناسایی ویژگی در دوران حکومت است، نمونه

حکمرانـی را  یارهاي ن معیتر ، برترین و مهمشان در طول پنج سال حکومت خودیشود. ا می
ي و اهمیـت  ریاسـتنباط تکرارپـذ   يمناسب بـرا  یروش، ل محتواین تحلی. همچناند بیان کرده

ــۀ   داده ــت. در مرحل ــق اس ــا در تحقی ــتفاده  ، دوم ه ــا اس ــاي  ب ــی، معیاره ــل منطق از تحلی
ترتیـب درجـۀ    هو بـ  یصـورت منطقـ   هب البالغه نهجدر  ساالري از دیدگاه امام علی شایسته

  .بندي شد تهاهمیت و تکرار دس
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ادبی انجـام   متون تاریخی و، مذاهب، ادیان هایی که در حوزة ی، بیشتر پژوهشطور کل هب
 ها بـه روش کیفـی انجـام شـده     دادهتجزیه و تحلیل ،  کیفی هستند. در این پژوهششود،  می

ـ پا، نـد یفرآي، سـاالر  بـه تعریـف شایسـته   ، است. در ادامـه  کارهـا و   راه، موانـع ، ه و اسـاس ی
  .شود می ساالري اشاره هاي سنجش شایسته شیوه

  يساالر تعريف شايسته
  صـالحیت  و  لیاقـت ،  دانـش ،  مهـارت ، اختیـار ،  توانایی  داشتن  معناي  به  در لغت  شایستگی

هـاي شخصـیتی، عالیـق، تجـارب و      ها، ویژگی اي از دانش، مهارت ها مجموعه شایستگی 5.است
شود فـرد در سـطحی بـاالتر از حـد      اص است که موجب میها در یک شغل یا نقش خ توانمندي

،  اصـطالح عـام  در  6متوسط در انجام وظیفه و ایفاي مسئولیت خویش بـه موفقیـت دسـت یابـد.    
  هـا بـه   سـازمان   میانی و  عالی  مدیران  نتصاباو   در انتخاب بیشتر  ساالري شایسته و  شایستگی

  کند. پیدا می  نیز مصداق  عملیاتی  و مدیران  کارکنان در مورد سئلهم  این  البته رود. کار می
  ارتقـاي ،  فـرد و سـازمان    اثربخشـی   ساالري (افزایش شایسته  از مزایاي  برخورداري  براي
 بهبـود ،  تـالش   جهت  ایجاد انگیزه،  سازمان  به   کارکنان  تعلق  احساس  روحیه،  شغلی  رضایت

  سـاالري   شایسـته   ، نظام سازمان  که  است  منطقی، ) کارکنان  عملکرد و توانایی  سطح  و ارتقاي
را نیـز    سـازي  شایسـته  و  گزینی شایسته،  از آن  جزئی  عنوان  به وآن  کنار کند و در  را نهادینه

  مدنظر قرار دهد.
هـاي شـغلی تنهـا بـر اسـاس       ساالري نظـامی اسـت کـه در آن مزایـا و موقعیـت      نظام شایسته
شـود.   بر مبناي جنسیت، طبقه اجتماعی، قومیـت و یـا ثـروت بـه افـراد داده مـی      شایستگی، و نه 

ساالري دیدگاهی است که بر اساس آن، افراد از طریق نظام آموزشی و بـا تـالش فـراوان     شایسته
سازند و در نهایت، فارغ از جنسیت، طبقۀ اجتماعی، قومیـت و یـا    می استعدادهاي خود را شکوفا

 7.)سـب یـک شـغل، فقـط بـر اسـاس شایسـتگی اسـت (دیـدگاه بیلتـون          ثروت، براي تصدي منا
ترین جایگـاه در سـازمان اسـت.     ترین افراد در مناسب ساالري به مفهوم بکارگیري مناسب شایسته

  ساالري از اهمیت خاصی دارد. یافته یا در حال رشد، شایسته هاي رشد امروزه در سازمان

  يساالر فرآيند شايسته
، مـدت  نـد بل ينـد یفرآ ید طـ یـ ده است که بایچیپ يا جدید و مجموعهشایستگی موضوعی 

بناهـاي   ساالري فراهم آوردن زیـر  ها استقرار یابد. الزمۀ شایسته ده در سازمانیو سنج یعلم
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سـاالري در یـک    ی و سازمانی است. استقرار شایستهقانونی، نگرشي، از نظر ساختار مربوط
 يدار پروري تکامل و با شایسـته  گزینی و شایسته سته، با شای دوستی شروع سازمان با شایسته

 ير و مسـتمر بـرا  یـ گیپ، مـدت  ِ، اجـراي شایسـته بـه کوششـی بلنـد      ابد. در واقـع ی داوم میت
تـوان یـک فرآینـد     سـاالري را مـی   فرهنگی نیاز دارد. فرآیند شایسـته و  یاجتماع یدگرگون

،  گـري  گزینـی، شایسـته   یسـته سـنجی، شا  خـواهی، شایسـته   فرآیندهاي شایسـته  تلفیقی از زیر
  8م کرد.یترس يپرور داري وشایسته ستهیشاي، گمار شایسته

صـورت فرهنـگ جامعـه     هبی، ک ارزش اجتماعی به منزله خواهی شایسته خواهی: شایسته
  ار قرار دارد.یمورد توجه بسزش ک اری کند؛ در فرهنگ اسالمی به مثابه بروز می

. امروزه  است خود هب صوصدات مناسب و مخیازمند تمهین یشناس شایستهشناسی:  شایسته
 يهـا  طالعات شایستگان بر حسب توانمنـدي اافزارها و ایجاد بانک اطالعاتی،  با توسعه نرم

هـا و   و آزمـون  یق علمـ یـ دق يهـا  ی، عمومی، تخصصی و بـر اسـاس بررسـی   ذهنی، روح
  . شوند هاي ساختمند شناخته می مصاحبه

، سـنجیده  ستگان را دارندیشا يکنند توانمند ي که فکر می فرادالزم است اسنجی:  شایسته
بـراي   یو اجتمـاع  یفرهنگی، اخالقی، نید يها امر نیازمند بازخوانی دقیق آموزهن ی. اشوند

  .تعریف معیارهاي سنجش است
و  یابیـ ارز ید مراحـل قبلـ  یـ : نخسـت با  : این بخش شامل دو مرحله استگزینی شایسته

  نظر به شایستگان وضعیت ایدئال نیز مشخص شود. مورد گاهیجاص یو سپس تخص، لیتحل
، ن منظـور یـ ا يسـته اسـت. بـرا   یران شایجلب توجه و جذب مد ي: به معناگري شایسته

  م.یباش ها می نیازمند فضاي رقابتی براي فعالیت
ـ ا اسـت.  گاه درسـت خـود  یستگان در جایگماردن شا به معناي :يگمار شایسته ن امـر  ی

  ده است.یاز هرگونه اقدام نسنج يریجلوگ يبرا یفرهنگ يها مینهجود زازمند وین
گویند. این امر اهمیـت   داري می و نگهداري افراد شایسته، شایسته : به حفظداري شایسته

احسـاس  دات الزم فـراهم شـود تـا افـراد     ید تمهیبافراوانی براي جذب دارد. از این روي، 
  .  سازمان شودراد در ن افیا عدالت کنند و موجب ماندگاري

مزبـور و فـراهم آوردن    ت مـوارد یـ ت بـا رعا یـ ساالر در نها : نظام شایستهپروري شایسته
دهـد.   بینش و آگاهی و توانمندي سوق مـی  آنان را به مراتب باالتر، پرورش افراد يها زمینه

 نشان داده شده است. يساالر فرآیند شایسته »یک«لدر شک
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  يساالر فرآیند شایسته: 1شکل 

  يساالر پايه و اساس شايسته
در حـال   ی. نظـام اجتمـاع  ی افراد ترکیبی از بهرة هوشی و کوشش آنهاستت اجتماعیموقع

مـان و نخبگـانی را از قـدرت    حاک، افـراد  يها ، تودهاست که در آن یانیجر يسو هحرکت ب
 يسـاالر  انـد. شایسـته   و نیازهـاي عامـه مـردم فاصـله گرفتـه     کنند که از احساسات  خلع می

سـاالري   شوند. شایسته بودن انتخاب می ه واسطۀ شایستهر و کارکنان بیاست که مد یستمیس
. از آنجــا کــه مقولــۀ ده اجتمــاع اســتیــخــالق افــراد نخبــه و برگز ياز انــرژ يریــگ بهــره

گرایـی و   تـوان گفـت نخبـه    مـی  ،دارد یکـ یارتباط نزد 9ییگرا ساالري با مفهوم نخبه شایسته
  امور به افراد نخبه و سرآمد هستند. يواگذار ساالري هر دو به دنبال شایسته

یژگی مشـترك  است و سه و ت در جامعه مشتركیو مدن يساالر مبانی و اساس شایسته
بنـایی بـراي    خـواهی، عبودیـت و محبـت بـه منزلـه مشـترکات زیـر        جویی، عـدالت  معرفت

 ساالري در سطح ملـی، داشـتن   هاي شایسته ساالري است. از ویژگی ساماندهی نظام شایسته
سـاختن   يدن و جـار یشـ یاند يا وري گزیدن از تفکر مقطعـی و جزیـره  دي، ت راهبردیذهن
ک بال آن ی ؛دو بال وجود دارد یستگیشا ي. براگیري است تصمیمسطوح  در يفکر يفضا

تن داشـ ، قـت یبرخورد با مسائل و مشکالت اسـت. در حق  ، و بال دیگر بینش و نحوةدانش
  10است. ساالري دانش و بصیرت در هر سطحی الزمۀ کار در یک سیستم شایسته

  در قرآن يساالر شايسته
بخش آن  هاي تعالی وجو در آموزه جست ی اسالم وو اجتماع یاسیس يها با تفکر در اندیشه

ی، همـان  نـ ین اصـل د یتر ساالري را پیدا کرد. عدالت به مثابه اساسی توان جایگاه شایسته می
یزي در جاي متعلـق  اصل استقرار هر چی، با تحقق عدالت اسالم ساالري است؛ زیرا شایسته

را ن یبـر زمـ   يحکومت و سـرور  105 یۀء آایانب شود. خداوند در سورة خودش برآورده می
ـ یقتاً زمـ یحق، »لحونها عبادي الصارثیان االرض «: داند براي بندگان صالح و شایسته می   هن ب

 خواهی شایسته شناسی شایسته سنجی شایسته گزینی شایسته

 گماري شایسته داري شایسته پروري شایسته گري شایسته
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از ، کارهـا  يت در انتخـاب افـراد و واگـذار   یـ ت اهلیـ دست بندگان صالح خواهد افتاد. رعا
دار  کـاري را عهـده  ر است مسـئولیت  که قرا یکس یعنترین مسائل در مدیریت است؛ ی مهم
ت آن کـار  یـ ت دارا باشد و به اصطالح اهلیآن مسئول يالزم را برا يها یستگید شایبا، شود

و  یسـتگ یکـس جـز براسـاس شا    چین است که خداوند به هـ یچن یرا داشته باشد. سنت اله
جاعلک  یان«د: یفرما می 124آیه بقره  ةدهد. خداوند در سور هاي الزم مسئولیتی نمی تیاهل

و را پیشوا و رهبر مـردم قـرار   من ت ذریتی قال الینال عهدي الظالمین؛للناس اماما قال و من 
: پیمـان مـن بـه سـتمکاران      من نیز پیشوایانی قرار ده. فرمـود م گفت: از دودمان ی. ابراهدادم
  11».پیشوایی خواهد رسید سته باشند بهیرسد (تنها آندسته از فرزندان تو که شا نمی

ا یـ » سـن و ثـروت  «بـزرگ را در   يهـا  تیمسـئول  يتصد يبرا یستگیزان شایم يرایبس
برگزیدن طالوت بـراي  بقره در داستان  سورة 247دانند. خداوند در آیۀ  می» حسب نسب و«

را بـه  » علم و قـدرت «اصلی یعنی  يها تیاهل، جوان بود یل که شخصیاسرائ فرماندهی بنی
د. خداوند کار رسـالت  کن سازد، معرفی می مدیریت مییی که فرد را شایسته ها ویژگی منزله

و زاده بسطه فی العلم و الجسـم   کمیان اهللا الصطفه عل«؛ت داردیسپارد که صالح را به او می
هـا و   منصـب ». درت جسـم او را وسـعت بخشـید   د و علم و قیخداوند او را بر شما برگز؛

شـود تـا آن را بـه مقصـد     د بـه اهلـش سـپرده    یـ هستند که با یاله يها امانت، ها تیمسئول
  است. یت قرآنیریدر مد یاز اصول اساس» یستگیاقت و شایل«اصل ، واقع برسانند. در

عزیـز مصـر    از زنـدان آزاد شـد و   بـا سـرافرازي  وسـف  یحضرت که  یهنگام نیهمچن
 ؛میظ علیحف یخزائن االرض ان یعل یاجعلنو«  :گفتبود، ولیتی به او ئدرصدد واگذاري مس

ولیت ئمسـ  وسـف یحضـرت   ».آگـاهم  دارنـده و  سرپرست خزائن مصر قرار ده که نگـه مرا 
ایـن زمینـه را دارد. او    امور در ةبه دلیل آنکه توانایی ادار، پذیرد اقتصادي کشور مصر را می

نـه  ین زمیـ در ا یو تخصص کـاف  یآگاه و است» علیم«و  »ظیحف«دار است و هم  هم امانت
 یدرخواسـت فرمانـده  » لیاشـموئ «بـه نـام    يامبریـ ل از پیاسرائ که بنیزمانی  همچنین .دارد

آورد و درخواسـت   يرو او بـه درگـاه خداونـد   ، زندیگران بسـت  کردند تا به همراه او با ستم
 ؛دیـ هـا برگز خداوند طالوت را به فرماندهی آن. شگاه حضرتش عرضه داشتیقومش را به پ

بـر ایـن انتصـاب    ، کرد ها حکومت می ندیشه آناسرائیل که همچنان معیارهاي مادي بر ا بنی
وت سعه من ینا و نحن احق بالملک منه و لم یکون له الملک علی یقالوا ان« :اعتراض کردند

 يادیـ م و او ثروت زیسته تریشا که ما از اوو بر ما حکومت داشته باشد با اینچگونه ا ؛المال
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ه یان اهللا اصـطف «: طـالوت تکیـه کـرد   ی و لیاقـت  ستگیشا در پاسخ بر آن پیامبر خدا». ندارد
ده و علـم و قـدرت   یـ خداونـد او را بـر شـما برگز    ؛العلم و الجسم یکم و زاده بسطه فیعل

علـم  . 1:  است نیاز یاساس یژگیدو و ینظام یفرمانده برايیعنی ». به او داده است یجسم
 دو ایـن  .یجسـم  ییتوانـا  .2؛  نـه ین زمیـ رها در ایها و تدب آگاهی به فنون نظامی و روش و

 .يساالر شایستههمان  یعنین یرا طالوت دارد و ا ویژگی
آورد و  ين رویخت و به مـد یاز مصر گر هنگامی که حضرت موسی گرید ییدر جا

ا ابـت  یـ : «یکـی از دختـران شـعیب پیشـنهاد کـرد      کرد، ب یسته به دختران شعیشا یخدمت
که بهترین کسـی کـه    چرا، ر کنیاج پدرم او را ؛نیاالم ير من استاجرت القویاستاجره ان خ
ینش بـر لیاقـت   ن گـز یـ ب در ایشع ةدختر فهمید .»است» نیام« و» يقو«د یآ به این کار می

 :داردزیرا دو ویژگی ؛ کند شدن در خانه حضرت شعیب تکید می حضرت موسی براي اجیر
 ؛دیک تنه از چاه کشین را یدلو سنگ ییرا او به تنهایز ؛یجسم ییتوانا .1
او راه  يرو جـوانی پـیش   نشـد دختـر   یب راضیشع ۀخان راهچرا که در ؛ يدار امانت. 2
به دختر شعیب گفت من جلو . از این روي، لباس او را جابجا کندباد ممکن بود  زیرا ؛برود

 يسـاالر  نیـز شایسـته   در سیره پیامبر اکرم .تو پشت سر من حرکت کنو کنم  حرکت می
هاي شخصـی را معیـار    تنها برتري لت ویشان فضیاد داشت. ادر انتخاب افر يا ژهیگاه ویجا

  .گرفتند یاقت را نیز در نظر میل، مان و تعهدیبلکه در کنار ادادند؛  رار نمیق

  ساالري از ديدگاه امام علي معيارهاي شايسته
مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد جزیی از بحث عـدالت اسـت و ایـن     به عقیدة امام علی

ترین اصل ادارة جوامع (سازمانها) است. آن حضرت معتقد بود هر پستی به تناسب، بـه   مهماصل 
توان، خالقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جـایز نیسـت افـراد هـر کـدام در جـاي       

صورت، جامعه مسیر رشـد، توسـعه و کمـال را نخواهـد پیمـود.       دیگري قرار بگیرند؛ در غیر این
کننـد و   شـبیه مـی  اب و محـور آن ت یجامعه را به سنگ آسـ و ادارة مدیریت  حضرت علی

و در صـورت  د یآ می یاب فقط حول محور خود به گردش درند همچنان که سنگ آسمعتقد
چرخـد و در صـورت ضـعیف بـودن      بـودن محـور، سـنگ نمـی     بزرگتر بودن سنگ یا کـج 

ید هـر کـدام   که با جامعه هستند يز محورهاین یاسیران جامعه و نخبگان سیمد 12.شکند می
در  ایستگی الزم برخوردار باشند. امام علـی ت و شیخالق،  براي آن کار مناسب، و از توان
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لـزوم توجـه بـه    ،  لیاقت و شایستگی خود براي حکومت انیه ضمن بیمعروف شقشق خطبۀ
دانسـت   گند جامه خالفت را در پوشـید و مـی  هان به خدا سو«اند:  ادآور شدهیار را ین معیا

د. کوه بلند را مانم یتنها گرد استوانه به گردش درآ، اب سنگیکه آس، دیفت جز مرا نشاخال
  13».زانیدن به قلعه گریزان است و مرغ از پریغ من ریالب از ستیکه س

تـوان ایشـان در   «، برتري امام براي رهبري و ادارة جامعه به دلیل داشـتن اصـل   در واقع
اد است که وقتـی  ن اعتقیآن حضرت بر ابود. »کمال  رساندن آن به قلل رفیع جامعه و ادارة

مالك  یواقع و خویشاوندي و دیگر معیارهاي غیرجامعه روابط دوستانه  در مدیریت و ادارة
اسـت. ایشـان در خطبـۀ    » ان و شایسـتگی تو«ماند و آن  تنها یک اصل باقی می، ،واقع نشود

ـ ا». ابـد ی به شایستگی زمامـداران سـامان نمـی    کار مردم جز«ند: یفرما می البالغه نهج 216 ن ی
زان یـ بـه م  هاي رشد، توسعه و کمال را ، موفقیت تمام برنامهکه دارد يد انحصاریدگاه با قید

ان یـ وضـوح نما ه بـ  174 دانند. این مفهوم در خطبـۀ  وابسته می اقت رهبران جامعهیل توان و
شـد و در آن بـه فرمـان خـدا     تر بااست که بدان توانا یسزاوار به خالفت کس، مردم«است: 
ـ ا .تر است یاستی براي صاحب منصب خاصی مناسبچون هر پست و ر ؛»داناتر  ین امـانت ی

در همان جایی کـه متناسـب بـا     اگر هر کس، تیریستم مدید به او برسد. در سیاست که با
بـاره   رسد. قرآن کریم در این می ماند و امانت به اهلش ، مدیریت سالم میردیقرار گ اوست

 يد و چـون بـه داور  یگردانها را به اهلش باز دهد که امانت خدا به شما فرمان می«د: یگو می
ی باید به فرد الیقـش  هر امانت، نیبنابرا )58: نساء(».دید به عدل رفتار کنینیان مردم بنشیدر م

واگذار شود. در غیر این صورت، امانت به اهلش نرسـیده اسـت. از بعـد دیگـر، هـر کـارگزار و       
اش داشـته باشـد.    مدیري باید خصوصیاتی متناسب با نوع کار، محدودة کاري و میـزان مسـئولیت  

هرچه میزان شایستگی یک مدیر در کار خاص خود باالتر باشـد، تخصـص او در آن کـار بیشـتر     
ر کاري مخصوص به خود آن کار است. براي مثال، یک مـدرس خـوب لزومـاً    است. شایستگی ه

توانـد یـک اسـتاد     طور که یک استاندار خـوب نمـی   تواند یک وزیر خوب باشد. همان نمی
  کنند. چون هر کدام از اینها فقط در حیطۀ تخصصی خود خوب عمل میباشد.  خوب

گـام بـردارد و    يسـاالر  حتی یک لحظه بر خالف اصل شایسته حاضر نشد امام علی 
ین اصل را رعایت کنند. آن حضـرت  داد ا نداران و کارگزاران خود دستور میهمواره به استا

بـه عبـارت    14».ت اسـت یـ مسـتحق وال ، ت را داشته باشدین کفایکه بهتر یکس «فرمایند:  می
ت را در انجام امور از خود یکفان یت است که بهتریریاست و مدیمستحق ر یشخص، گرید
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ـ  «ند: یفرما امام میگر ید يدر جا نشان دهد. درسـت   کـارگزاران راسـت و   ه وسـیلۀ کارهـا ب
رگزاران داراي عجـز و نـاتوانی   اگـر کـا   16.»کارگزاران اسـت  یناتوان،  آفت کارها 15.شود می

و  رود می و تباهیطور که شایسته است برنیایند، کارها رو به فساد  باشند و از عهدة امور آن
ت یـ رعا یامـدهاي ن همـان پ یـ د کـه ا یمایپ ، سیر قهقرایی میشرفتیاصالح و پ يامور به جا

طـور   نیـ را ا ییگرا یاقت و شایستگی است. در جاي دیگر، امام اصل تخصصاصل لنکردن 
خطـاب بـه    امام علـی  17».دست افراد متخصص و خبره بسپاره کارها را ب« دارند:  بیان می

  نویسند: ر استاندار خود در مصر میالک اشتم
را  یبـه کارشـان بگمـار و عـامالن    ،  ش و پـس از آزمـودن  یندیپس در کار عامالن خود ب
تـر و   شـان محفـوظ  یتـر اسـت و آبرو   یشتر اخالق آنان گرامیب یجستوجو کن که دلبستگ

شان را بر  نیة کاتبان خود بنگر و بهتر آنها فزونتر. پس دربار ينگر شان کمتر و عاقبت طمع
دار نباشـد. آن  یدر خطا پا، ن که کارها بر او دشوار نباشدیرا برگز ياور و افرادیسر کار ب

زانـد و  ینگیاو را برن ییآمـدگو  نکشاند و خوش ینیب را به خود يش فراوان ویکس که ستا
  18اند. نان اندكیا

هـاي افـراد    ز فضل و کمـاالت انسـانی و شایسـتگی   فوق سخن ادر تمام دستورهاي مزبور، 
ق یـ ار دقینکـات بسـ  نی اسـت. در بسـیاري از ایـن دسـتوها،     سـازما  يها براي تصدي پست

 نخبگـان هـر جامعـه و    يوجود دارد که دارا بودن آنها برا ي) فکریشناس شک (رویمتدلوژ
ن اصـول  یتمام ا، ک نظام کارآمد و مطلوبیان یبن يبرا سازمانی ضروري است. امام علی

حضـرت  بوبکر حکومت مصر را برعهده داشت؛ ا بن بستند. محمد ر میه کارا تا حد ممکن ب
، مالک اشـتر بـراي   ک مصریت حساس و استراتژیدند که با توجه به موقعیجه رسین نتیبه ا

محمد را عزل و ، لین دلیبرخوردار است. به هم يباالتر یستگیو از شا، تر آن منطقه مناسب
از  اسـت  دند که محمد از عـزل دلتنـگ شـده   یمنصوب کردند. امام شن يو يمالک را به جا

ي تصـدي  افتم کـه از فرسـتادن اشـتر بـرا    یـ خبر ، اما بعد «این روي، خطاب به وي نوشتند: 
کـار   ردم نـه بـراي آن اسـت کـه تـو را کنـد      آنچه که ک اي؛ تنگ شده داري دل کاري که عهده

سـامان   و ادم که سرتو را بر جایی حکومت د بلکه م و یا انتظار کوشش بیشتري داشتم؛شمرد
  19».بر آن تو را خوشتر یدادن آن بر تو آسانتر است و حکمران

  بنـاي  زیـر   در واقع  که، مصر  حاکم اشتر  مالک  خود به  معروف  در فرمان  علی  حضرت
  نظـام   کـارگزاران  و  مـدیران   و انتصـاب   انتخـاب   بـراي   معیارهـایی است،   اسالمی  مدیریت

  20 :شمارد برمی



۱۵۰     ۱۳۸۹، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

  21. است  وي  بودن  قرار دارد، متقی  مدیر اسالمی  یک  و منش  روحیات ۀلوح در سر  آنچه : تقوا .1
 نـزد  در را آنها  ترین سابقه خوش پس: «فرماید می مورد  این در  میرا حضرت : سابقه  حسن .2

،  اسـت   شده  شناخته  داري امانت  به  اش چهره، بیشتر  از همه  که  کسی  و آن  برگزینم عمو
  بـراي   کـه   اسـت   هـایی  از دیگـر ویژگـی  ،  نزد مـردم   خوب  ۀسابق  داشتن 22.» کن  انتخاب
  قرار گیرد.  باید مورد توجه  شایسته افراد  انتخاب

،  کار گرفـت   را به  بهتري و عملکرد  توانایی  که  کسی  آن« فرماید: می امام : و توانایی  دانایی .3
  ترند. شایسته افراد  و تواناترین  داناترین، بنابراین 23.»رددا  حکمرانی  استحقاق

 اشـتر   مالـک   بـه   قـی اخال  صـالحیت   در مورد داشتن  علی  حضرت : اخالقی  صالحیت .4
از  و خدا بـاالتر   امر تو باالتر از توست  ولی و  از آنهایی تو باالتر  هر آینه  پس:«فرماید می

  24.»است  گمارده  و فرماندهی  تمدیری  تو را به  که  است  کسی
  کـه   کـن   انتخـاب   از کسانی: «فرماید می اشتر  مالک  به امام و کاري:  روحی  ظرفیت  داشتن .5

  کـه   کن  را انتخاب  کسی« فرماید: می  همچنین .»نسازد  را سرکش او  و احترام  بزرگداشت
  و سـردرگمی   دچـار پریشـانی  او را   آن  فراوانـی   او را از پا در آورد و نـه ، کار  بزرگی  نه

کننـد   می  خود را گم، رسند می  و قدرتی پست  به  وقتی  ظرفیت  کم افراد مسلماً 25»نماید.
  .اند اند که با این مقام رسیده داشته را یستگین شایکه آنها ا پندارند و می

  فرمانـداري « فرمایـد:  مـی  اشتر  مالک  به امیر  حضرت : گرایی رابطه  جاي  به  گرایی ضابطه .6
اگر با   ما هم  ۀجامع در 26.»توست  در گردن  امانتی  بلکه؛ نیست  و نان  آب ۀتو وسیل  براي

گـاه   چیه،  با آن برخورد شود  امانت  یک  مثابه  شود به می  ها داده انسان  به  که  هر مسئولیتی
  شود. نت نمیایدر امانت خ

 و  گـویی  راسـت   مالزم« فرماید: اشتر می  مالک  مورد به  این در امام : و صداقت  پرهیزگاري. 7
  27.»است  نیکان ۀ، از روی دو رویه  این  باشید که  داري مانتا

و   ابـزار حکومـت  « فرمایـد:  مـی  یامـام علـ   :  در برابر مخالفـان   و بزرگواري  منشی بزرگ .8
  28.»است  دلی دریا  اصطالح  و به  گشاده  اي سینه  داشتن،  مدیریت

  و دانـش   خود ساز و از علم ۀپیش احتیاط را« فرماید: می  شانیا : نگري و آینده  دور اندیشی .9
  جـاري   تنها مـدیر بایـد از وضـع     نه 29.»خواهد بود  تو ستوده کار  سرانجام  که، جدا مشو

از   یـرا بسـیاري  ز ؛کنـد   بینـی  پـیش  را نیـز   بتواند آینده باید  بلکه، باشد  خود آگاه  سازمان
روز   باید بتواند آن،  بنابراین .خواهد داد  نتیجه ةدر آیند، گیرد او امروز می  که  هاي تصمیم
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  مالـک   بـه  )53(نامـه  امـام   ۀنام  شد، از متن  اشاره ها دانب  که  هایی ویژگی کند.  را ارزیابی
بـاره، چنـین    یـن در ا هاي حضرت علـی   از مجموع دیدگاه . است  شده  اشتر استخراج

 انـد  بوده 30»يکارکرد ییگرا تخصص«به تعبیر امروزي معتقد به  شود که امام استنباط می
  31.بستند ه کار مین روش را در حکومت خود بیو ا

  تيريدگاه انديشمندان مدياز د يساالر هاي شايسته معيار
  ، بـه ویـژه  افـراد   شایسـتگی   بـراي  را  معیارهایی، ها سازمان ةادار  علم منزلۀ  به  مدیریت  علم

 زیـرا در  ؛اسـت   قـرار داده   مورد توجـه   تلفمخ  هاي در پست  آنان  و انتصاب  انتخاب  هنگام
  بـه   تـوان  را مـی   ایسـتگی ش  معیارهاي  ترین عمده کند. پیدا می  و مفهوم  معنی  شایستگی ارتقا
  32:برشمرد لیذ  شرح

  سـازماندهی ،  ریزي برنامه  فنون  که  است  شایسته  مدیري 33:و سرپرستی  مدیریتی  مهارتهاي. 1
،  امور سـازمانی   و هدایت  سرپرستی،  سازمان  نیروها و امکانات، کار  مناسب  و هماهنگی

  گـذاري  هـدف ،  مناسـب   مـدیریت   سبک  کارگیري  و به  موقعیت  درك،  و فردي  گروهی
  آگـاهی ،  و امور مهم  مسائل  کنترل و  سیبرر،  پیگیري،  و گروهی  فردي  و مشخص  دقیق

  داشـتن ، بنـابراین  باشد.  را داشته  سازمان  و مالی  اداري  هاي رویه و  قوانین،  از تشکیالت
  . است  فرد شایسته  هاي ویژگی  ترین از مهم  یکی، و سرپرستی  مدیریتی  هاي مهارت

بایـد   انمـدیر ،  بنـابراین  . اسـت   ریتمـدی   جوهره  گیري تصمیم 34:گیري تصمیم  هاي مهارت .2
و   اهـداف   بـه   توجـه ،  بـا دقـت    و همـراه   قـاطع ،  موقـع   بـه   گیـري  تصمیم مهارت   داراي

در   دیگـر سـازمان    هـاي  بخـش  با  و هماهنگی  سازمان  ها و وضعیت دیدگاه، ها استراتژي
  هـاي  تصـمیم   اثربخشـی  اتخـاذ شـده و    تصمیمات  سریع  اجرا گذاشتن  به،  گیري تصمیم
  .باشد  شده گرفته

  همـین   بـه  . اسـت   ضروري و  الزم  هر سازمانی  بقاي  براي  خالقیت 35:و نوآوري  خالقیت .3
  حـل   بـراي   قانـه خالّ  هـاي  حل و راه ها طرح  بتواند با ارائه  که  است  شایسته  فرديدلیل، 
، رانگیـز ب  دشوار و چالش  کارهايو  جدید  هاي با موقعیت، موجود  و بهبود وضع  مسائل

  کند.  رویارویی
در   در زیردسـتان   انگیـزش  ایجاد، دیگرانبا   ارتباط مناسب  برقراري 36:رهبري  هاي مهارت .4

  و فـراهم   حمایـت ،  راهنمایی،  کار خوب  تشویق و  ترغیب، ییدأت،  سازمان  اهداف  جهت
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  از جملـه ، خـود   بـه   نسبت  آنان  احترام  و جلب  نفوذ در دیگران، افراد رشد  ۀزمین  آوردن
  .باشد  باید داشته  فرد شایسته  که  است  رهبري  هاي مهارت

  مختلـف   و منـابع   از فنون  مندي بهره و  خاص  از دانش  استفاده  توانایی  37:فنی  هاي مهارت .5
  ماهیت  دلیل  به  پایین  سطوح  در مدیریت  فنی  هاي مهارت  داشتن، اجرایی  هاي در فعالیت
  . رددا  بسیاري  اهمیت  آن  گشایی و مشکل  سرپرستی

،  سازمانی  هاي پیچیدگی  درك  توانایی،  ادراکی  هاي منظور از مهارت 38ی:ادراک  هاي مهارت .6
  و نقش  سازمانی  و برون  درون  ها با دیگر عواملآن ارتباط  و درك  اصلی  عوامل  تشخیص
  مـدیریت   احراز پسـت   براي،  مهارت  این . است  مختلف  هاي خود در موقعیت  و جایگاه

  .دارد  بسیار اهمیت  آن  رهبري  خاطر نقش  به  عالی
و   منصـفانه ، آزاد،  ایجاد ارتبـاط صـریح    مهارت یعنی  انسانیمهارت  39:انسانی  هاي مهارت. 7

  مـدیریت  کار  اساس که،  دیگران  به  تنسب  متقابل  با اطمینان  همراه و  و بغض  حب  بدون
 . است

بـه صـف مقـدم     یامروزه مذاکره از بحث روابط صنعت 40: مذاکره وگو و گفت  هاي مهارت . 8
همواره در حال مذاکره  یر مکان داده است. هر انسانییر تغیک مدی يضرور يها مهارت

نظـر    درك  باید برايروي،   این از . هنر است  بودن  خوبی  ةو شنوند  سخنرانکردن است. 
  تـالش   سـازمان   بیرون و  ثر در درونؤم و  سازنده  مذاکرات  انجام  براي  دیگران  موضع و

  . کرد
  کـارگیري   انتشار و به،  گردآوري  باید توان  و افراد شایسته  مدیران 41:اطالعاتی  هاي مهارت .9

  و قضـاوت   بینـی  پـیش ،  ریزي ند برنامهمان  اموري را در مربوط  صحیح  اطالعات  موقع  به
 . باشند  داشته

  هـاي  از الـزام  ، امـور و وظـایف    انجام از کامپیوتردر  استفاده  توانایی 42:کامپیوتري  مهارت .10
،  سـازي  خـود   بـراي   تـالش  موجود و  وضع  به  نشدن  ی. راضاست جدید يدنیا  ضروري
بیشـتر در    مهارت  رشد و کسب  براي  الزم ۀ، وجود زمینجدید  شغل  هاي چالش  پذیرش

  . ستمزبور ا  ۀگان ده موارد
 تیریشمندان مـد یبا اند ساالري از دیدگاه حضرت علی معیارهاي شایسته 2در شکل 

  مقایسه شده است:
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ساالري از  معیارهاي شایسته
    دیدگاه حضرت علی

ساالري  معیارهاي شایسته
  از دیدگاه مدیریت

 . تقوا1

   سابقه  حسن.2
   و توانایی  دانایی. 3
   اخالقی  . صالحیت4
   و کاري  روحی  ظرفیت  . داشتن5
   گرایی رابطه  جاي  به  گرایی . ضابطه6
   و صداقت  . پرهیزگاري7
در برابر   و بزرگواري  منشی بزرگ. 8

   مخالفان
   نگري و آینده  اندیشی. دور9

  
 ساالري یستهشا

  

  سرپرستیو   مدیریتی  هاي. مهارت1

   گیري تصمیم  هاي. مهارت2
   و نوآوري  . خالقیت3
   رهبري  هاي. مهارت4
   فنی  هاي. مهارت5
   ادراکی  هاي. مهارت6
   روابط انسانی  هاي. مهارت7
   وگو ومذاکره گفت  هاي. مهارت8
   اطالعاتی  هاي. مهارت9

  کامپیوتري  . مهارت10
  سندگان).ی: نو (منبع تیریشمندان مدیبا اند ساالري از دیدگاه حضرت علی معیارهاي شایسته ۀ: مقایس2شکل 

  
  ساالري الزامات دستیابی به شایسته

از  یوجـود دارد کـه برخـ    هـایی  هـا الـزام   در سـازمان  يسـاالر  براي دستیابی به شایسته
  ند از :ا ن آنها عبارتیتر مهم

 سازمان؛ 43انداز .تعیین چشم1
 هاي سازمان؛ ماموریت.تعیین اهداف و  2
 نان سازمان؛کارک .تبیین استراتژي براي همۀ 3
 ریزي استراتژیک؛ .برنامه 4
 تخاب سیستم مناسب ارزیابی عملکرد؛ان. 5
 شده براي سازمان؛ ها و اهداف تعیین .اجراي برنامه 6
 اهداف؛ ها و .ارزیابی نتایج حاصل از برنامه 7
 ساالري؛ اس معیارهاي شایستهیجاد نظام گزینش و استخدام بر اسا. 8
  44.)یاخالق يها ب کارکنان به ارزشیق و ترغیتشو .تدوین منشور اخالقی ( 9

  : د ازنا کند عبارت را فراهم می يساالر ترین شرایطی که زمینۀ توسعه شایسته مهم

 هدایت مستمر مدیریت ارشد سازمان؛ت و یحما الف)
  انسانی؛ وشبینانه مدیران به منابعنگاه مثبت و خب) 

 کرده؛ تحصیل تجربه و کارشناسان جوان و ج) تعداد باالي مدیران با
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  گزینی. ساالري و شایسته د) تمایل جدي سازمان به شایسته
  45ي.ساالر ) موانع شایسته  ه

ر آنهـا نـوع   قرار دارند که د یسنت يها از نظام یعیف وسیطي، ساالر نظام شایسته در مقابل
 شـود. مهـم   ساالري مـی  د و موجب عدم برقراري نظام شایستهشو خاصی از نگرش دیده می

 46، )يسـاالر  ساالري (خویشاوند اند از: تبار عبارت يساالر ترین موانع برقراري اصل شایسته
فـراهم نبـودن بسـتر    ، قانونمند در نظـام اسـتخدام   يها روش بازي، نداشتن بازي و باند جناح

  47کارآمد اشاره کرد. یاسیاحزاب سسته و فقدان یپرورش افراد شا يمناسب برا

ن اصـل مهـم در   یـ اگـر ا ، تقسیم کار بر اساس تخصص اسـت.  ن اصول مدیریتیاز اول
مـورد   يبـه رشـد اقتصـاد    یابیعـدم دسـت  ،  وري باعث کاهش بهره، نشود ییها اجرا سازمان
شـود. فقـدان    کاهش سطح رفـاه اجتمـاعی افـراد مـی     و تورم و يکاریش نرخ بیافزا، انتظار
تـرین   از مهمي، ساالر خدامی و کمرنگ بودن فرهنگ شایستهقانونمند در نظام است يها روش

کرد کـه   توجه  این نکته باید با نیدر سازمانهاست. همچن يساالر موانع استقرار نظام شایسته
  .شود 48ي، نباید موجب ایجاد پدیدة همرنگی با جماعتساالر بیش از حد به شایسته

  يساالر استقرار نظام شايستهي رفع موانع کارها راه
دوم ایجـاد   مرحلـۀ سـاالري در سـازمان و در    ایجاد و تبیین فرهنگ شایسته، اول مرحلۀدر 

هـاي   نتصاب شایسـتگان، اسـتفاده از تشـکل   ضوابط قانونمند با ضمانت اجرایی کافی براي ا
براي سنجش گیري  ین ضوابط و معیارهاي قابل اندازهتعی، سازمانی در تمام سطوح سازمانی

سـاالري و   ترویج شایسـته  جهتایجاد بستري مناسب  میزان شایستگی مدیران و کارکنان و
کارهاي مشـکالت موجـود تلقـی     ترین راه واند از مهمت می، ها پرورش شایستگان در سازمان

توان  ها می در سازمان يساالر ي رفع موانع استقرار نظام شایستهن راهکارهایتر . از مهمشود
 اشاره کرد: ارد ذیلبه مو

  ها؛ در سازمان يساالر ایجاد و تبیین فرهنگ شایستهـ 
  شایستگان؛ انتصاب يبرا یکاف ییجاد ضوابط قانونمند با ضمانت اجرایاـ 
  میزان شایستگی مدیران و کارکنان؛ سنجش به منظور یارهایین ضوابط و معییتعـ 
  ها؛ ستگان در سازمانیو پرورش شا يساالر ایجاد بستر مناسب براي ترویج شایستهـ 
  مـدیریت   همـان   واقـع  در  هـا کـه   بـر سـازمان   يسـاالر  ناشایسـته   مدیریت  حاکمیتعدم ـ 

  ؛کند می  یها را تداع در سازمان  اتوبوسی
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ها  سازمان يور ایجاد زمینۀ الزم به منظور خالقیت و نوآوري که خود موجب افزایش بهرهـ 
  خواهد شد؛

  ؛در کارکنان زشیایجاد انگـ 
ـ  ؛هـا  سـازمان  رد کـار   بـه   دانشگاهی و  متخصص  نیروهاي  بیرغتـ   هـاي  سـازمان   ه ویـژه ب

  49؛ یدولت 

  ساالري هاي سنجش شايسته شيوه
ارزیابی کیفیت عملکـرد افـراد    تیقابل،  ساالري ساسی در نظام شایستها هاي یکی از مفروض

شـود.   ی میزان شایستگی افراد اسـتفاده مـی  ابیارز يبرا یگوناگون يها . معموالً از شیوه است
 : د ازنا ن آنها عبارتیتر سه مورد از مهم

افـراد در   یقبـول  يبرا از آن که استانداردي)؛ آزمون SAT( 50یلیآزمون استعداد تحص الف)
 ؛شود می ها استفاده ها و سازمان اکثر دانشگاه

 کند؛ این آزمون دانش و آگاهی افراد را بررسی می 51؛شرفتیآزمون پب)
هـا و   تیـ (قابلکنـد   مـی  یابیـ ارز هایی یـک فـرد را   آزمونی که ویژگی 52؛آزمون استعدادج) 

 53ها). توانایی

  يريگ نتيجه
 ها و مشـاغل همـواره دغدغـۀ    تیمسئول يتصد يح و مناسب افراد برایامروزه انتخاب صح

شـود تـا    هـا موجـب مـی    ق در سـازمان یـ هـوش و ال  د با. کشف افرا ها است ران سازمانیمد
ن افـراد را بـه خـدمت    یتـر  ترین و کـارآزموده  هوش ها در تالش و رقابت باشند تا با سازمان

ان یـ در ماهمیـت،   ، بسیار باا در حال رشدی یافته هاي رشد در سازمان يساالر شایسته رند.یگ
خـالق افـراد    ياز انرژ يریگ ساالري بهره شایستهمیت بیشتري برخوردار است. ران از اهیمد

ن افـراد هـر   یتـر  ترین و کـارآ  ، مناسبآن يکه در تمام اجزا يطور هب ؛ده استینخبه و برگز
ه بـ  يهـر فـرد  اي که بهتر از آن میسر نباشد،  گونه هب ؛رندیخود قرار بگ یواقع يکدام در جا

  کـس   هـیچ   شک یب.  انجام دهدفقط وظایف خود را بخوبی  یو هر بخش  کار تخصصی خود
هـر    بـرعکس   بلکـه  ؛آیـد  نمی  بدش، کارها  انجام  و مهارت  توان  و داشتن  ساالري از شایسته

  تـرین  ناشایسـته   دانـد و حتـی   مـی   شایسته  خاص  کاري  انجام  را براي  خودش  نوعی  به  کس
  و سزاوار آن  را الیق  خودشان، وندش می  منصوب  پستی  رسند و یا به می  مقامی  به  افراد وقتی
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درسـت و    ریـزي  بایـد بـا برنامـه     . داشـت   انتظـاري   افراد نباید هیچ  از این  بنابراین .دانند می
  دولتـی   هـاي  سـازمان سـته در  یکار گماردن افراد صـالح و شا  هرا در جهت ب ینیقوان، حیصح

  برنامـه   ایـن   که  نوعی  بهکرد؛   مخالفت  شدت  به  ناالیق  مدیران راد واف انتصاب با و،  تصویب
اگـر بـه    مـثالً   کـه   باشـیم   و شـاهد روزي  شود  تبدیل ها در سازمان  فرهنگ  یک  به  رفته رفته

،  مهـارت ،  تـوان ،  تجربه  نداشتن  در صورت، شدید  قسمت  فالن  گفتند شما مدیرکل شخصی
  را قبـول   پسـت   این  توانم و نمی  معذورم  بنده  د، بگوی شایستگی  نداشتن  کلی طور و به  دانش

 و اجـرا در   اعمـال   قابـل   راحتـی   بـه   بلکه، نیست  نایافتنی  دست،  مقوله  این،  هر حال  به . کنم
  .ستها سازمان

انـد؛ در ایـن    سـاالري را بیـان کـرده    چه زیبا و دقیق معیارهاي شایسـته   حضرت علی
ور یهرگاه زمان و اهل آن به ز« کنیم. بیان می نهج البالغها از شان ریاز ا يا قسمت فقط جمله

، ن شـود یش آشکار نشـده بـدب  ییکه رسواي، گریبه د یآراسته گردند و سپس کس یستگیشا
بینـی،   گونـه خـوش   ، هراست یآنجا که فساد بر زمان و اهل آن مستول یستم کرده است. ول

ن بـه دسـت افـراد    یت زمـ یریسرانجام مـد  شویم که می در پایان یادآور». اندیشی است ساده
:  کنـد  گونه ترسیم می نیت را اینده بشریآ 105 در سورة انبیاء آیۀسته خواهد افتاد. قرآن یشا
، نجـا منظـور از ارث  یدر ا». بندگان صالح مـن بـه ارث خواهنـد بـرد      ن راین زمیسرانجام ا«

آغاز خواهد  ين است که با حکومت حضرت مهدت بر آین و حاکمیت اهل زمیریمد
 يهـا  يزیـ ر ري) گـام بـرداریم و برنامـه   ساال ید در جهت این اصل اساسی (شایستهشد. ما با

  م.یالزم را انجام ده
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