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 چكيده

است كه به يكي از تأثيرگذارترين راهبردهاي ايجاد عدالت سياسي  "ساالريشايسته"
وجوي  انجامد. اين نوشته در جست حاكميت افراد كاردان و كاربلد در اعمال قدرت مي

 -ساالري در عدالت اجتماعي و پيامدهاي آن براي طراحي الگوي اسالمي نقش شايسته
ي مقاله بر اين امر تأكيد شده است كه با توجه به مفهوم  ايراني پيشرفت است. در فرضيه

ساالري با استبداد و رويارويي با در عدالت سياسي و تقابل شايسته "قاحقاق ح"كانوني 
توان باور داشت، زماني احقاق حق، عملي خواهد شد كه قدرت به افراد ناشايستگان، مي

 ساالري وجود داردكاردان واگذار گردد. بنابراين در عدالت سياسي، عنصر شايسته
ي پيشرفت، قرارگيري امور در  ي عادالنهتوان پيامدهايي چون الگوو با حضور آن مي
 گري و آزادي در الگويي پيشرفت، اصالح محوري، چاالكي سامانه جايگاه شايسته، حق

 ساالر را رصد كرد.شايسته
 

 كليدي: هايواژه
 ايراني پيشرفت. -ساالري، احقاق حق، الگوي اسالمي عدالت، شايسته

  

                                                      
 ).sbaqeri86@yahoo.comاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ( ∗
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 درآمد
كردن  اجتماعي، اجرايي -هاي سياسي مكاتب و نظريههاي ترين دغدغهيكي از اساسي
اي كه صرفاً در اند. نظريههايي است كه در بنياد نظريه استوار شدهدستورها و آموزه

ي نظر و انديشه باقي بماند و نتواند در گام اول، راهبردها و در گام دوم، سازوكارها  حوزه
اي ناقص است. بخشي از ريهي عمل داشته باشد، نظ يا راهكارهايي براي حوزه

ي عدالت سياسيِ برگرفته از قرآن كريم، به  نمودن نظريه كردن و اجرايي عملياتي
هاي عقال واگذار شده ريزيراهكارهاي عقلي هماهنگ با مقتضيات زمان و مكان و برنامه

كه ي ديگر متفاوت باشند. مهم اين است  اي با دورهاست؛ شايد اين اقتضائات در هر دوره
اي برخالف مباني قرآني در جريان اقدامات عملي هاي راه گم نشوند و رفتار و برنامهنشانه

توان از ي اسالمي وجود نداشته باشند. بخش ديگر نيز راهبردهايي هستند كه مي جامعه
اند، اما در صورت كلي و اجمالي بيان شده قرآن كريم برداشت كرد. اگرچه اين مطالب به

توان از آن راهبردها گون، همواره ميهاي گوناماهنگ با جوامع و مكانگذر زمان، ه
گذار به فرايندي نياز دارد شدن آن امور كليدي، جامعه و قانون بهره گرفت. براي عملي

كه بتواند آن را در جامعه به راهكار يا قانون اجرايي ويژه تبديل كند. براي نمونه، براي 
از راهبردهاي مهم آن است كه شايستگان بر مصدر قدرت رسيدن به عدالت سياسي، يكي 

توان آن را از آيات قرآن كريم استنباط كرد. قرار گيرند؛ اين امر مطلبي است كه مي
چنين فراگرد گزينش و حاكميت  شدن اين راهبرد، هم طبيعي است كه سازوكار اجرايي

اين آموزه و تبديل آن به  شدن افراد اليق در جامعه، متفاوت از گذشته باشد؛ اما عملي
ها، از جمله عصر حاضر، جاي  ي زمان راهكاري اجرايي، مبحث مهمي است كه در همه

 طلبد. گران اين حوزه را مي تأمل دارد و تالش پژوهش
گونه كه ذكر كرديم، يكي از تأثيرگذارترين راهبردها براي ايجاد عدالت  همان

هاي  هاي كليدي و مهم به انسانن جايگاهسياسي، اصالح نظام مديريتي از طريق سپرد
خواهي، ساالري روند و فرآيندي است كه پيوند نزديكي با شايستهشايسته .شايسته است

شرط  پروري دارد. اين راهبرد به گماري و شايستهگزيني، شايستهسنجش شايسته، شايسته
زدگي و تنگ تمحوري، شخصيگرايي، فاميلگرايي، قوميتشدن، گسسته از گروه عملي

آيند). با گزينش سياسي شمار مي ساالري به نظري خواهد بود (كه همه از موانع شايسته
مهم جامعه و تدبيرگر  دار مناصب مطلوب، شايستگان و افراد اليق و كاردان، عهده

طور  هايي است كه طي آن، افراد به شوند؛ تحقق اين امر، نيازمند شيوهها ميگيريتصميم
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اي، حقوق ويژه و امتيازات شوند. با اين آموزه، براي هيچ فرد و دستهبرگزيده ميعادالنه 
خاصي وجود ندارد و همه در شرايط مساوي و برابر، داراي استعداد رشد و شكوفايي و 

 اجتماعي هستند. -رسيدن به مقامات سياسي
ي ساالري در عدالت اجتماعي و شناساي نقش شايسته"وجوي  اين نوشته در جست

بر اين امر   است. در فرضيه "ايراني پيشرفت -پيامدهاي آن در طراحي الگوي اسالمي
سو احقاق حقوق شهروندي در كانون محوري  كه از يك شود با توجه به آن تأكيد مي

ساالري با استبداد و رويارويي با عدالت سياسي قرار دارد، و از سوي ديگر شايسته
احقاق حق زماني عملي خواهد شد كه قدرت به افراد ناشايستگان در تقابل است، لذا 

ساالري نيز وجود دارد و كاردان واگذار گردد. بنابراين در عدالت سياسي، عنصر شايسته
ي پيشرفت، قرارگيري امور در  چون الگوي عادالنه توان پيامدهايي همبا حضور آن مي

گري و آزادي در الگوي حي پيشرفت، اصال محوري، چاالكي سامانه جايگاه شايسته، حق
 ساالر را رصد كرد.شايسته

 . مفاهيم بحث1

 . عدالت سياسي1 -1
هاي عدالت اجتماعي است. سياست به قدرت، يكي از شاخه "عدالت سياسي"

پردازد. با حضور عدالت سياسي چگونگي توزيع آن و نسبت آن با مردم و حاكمان مي
 ي، رعايت قانون و توزيع مطلوب قدرت دراز وجود توازن، اعطاي حقوق سياس توانمي

 ميان شهروندان سخن گفت. در اين نوشته، منظور از عدالت سياسي، ارزشي است
 تناسب در جاي خود قرار كه با فراگير شدن آن، امور جامعه در پيوند با قدرت، به

ب انتخا"شود. با عدالت سياسي، بستر شايستگي ادا مي گيرند و حقوق شهروندان بهمي
گشوده فراهم شده و مسير جامعه براي رسيدن به حق  "محدوديت قدرت"و  "شهروندان

 شود.مي

 ساالري. شايسته1 -2
مندي، لياقت  ساالري، فرايند و روندي است كه در افراد با توجه به عناصر توان شايسته

به  ساالري شوند. شايستهكار گرفته مي و كارآمدي گزينش شده، و در نظام سياسي به
ي توانايي  اندركاران بر پايه شود كه در آن دست اي از حكومت يا مديريت گفته مي شيوه

ي قدرت مالي يا موقعيت اجتماعي و فاميلي.  شان برگزيده شوند، نه بر پايه و شايستگي
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بيان ديگر، شايستگي عبارت است از خصوصيات و رفتارهايي كه منجر به اثربخشي  به
 .)37: 1379(غفاريان، شود  فرد در محيط شغلي مي

 . پيشرفت1 -3
(معين، معناي جلوتر رفتن و ارتقا معنا كرده است  فرهنگ فارسي معين، پيشرفت را به

. مقصود ما از پيشرفت در الگو نيز حركت از وضعيت موجود جامعه )925: 1، ج1389
نيست؛ بلكه در ي مادي  سمت وضع مطلوب اسالمي آن است. البته منظور، تنها توسعه به

اين نگرش، اهداف مادي و معنوي توأمان در نظر گرفته شده و در مسير حركت، از 
سوي  شود، تا جامعه بههاي مادي و غيرمادي بهره گرفته مي ها و توانمنديي ظرفيت همه
ي  ي مطلوب حركت كند. توسعه، فرآيندي است كه متضمن بهبود مداوم در همه نقطه

هاي اقتصادي، اجتماعي  و بهبود بنيان -اعم از مادي و معنوي  -اني هاي زندگي انس عرصه
نفس و اتكا به خود، همراه با  و سياسي باشد تا انسان در اين فرآيند به حياتي با عزت

؛ ازكيا، 1992؛ ژاكوب، 1377(استوا، شده دست يابد  ي پذيرفته ي انتخاب در محدوده گسترش دايره

 .)1378؛ نظرپور، 1381
ي پويايي  فراگردي است كه دربردارنده "پيشرفت"ايراني،  -لگوي اسالميدر ا

هاي مادي و معنوي زندگي انساني بوده و با بهبود شرايط ي حوزه هميشگي در همه
 هاي مختلف، بستر براي رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي فراهم زندگي در ساحت

جامعه از يك دوران تاريخي به  شود. توسعه، فرآيندي بسيار پيچيده است كه طي آنمي
دوران جديدي منتقل مي شود. اين فرآيند در هر مرحله از جريان انتقالي خويش، ابعاد 

بار معنايي  "پيشرفت"جا كه  . اما از آن)25: 1359(فرانك، سازد  مختلف زندگي را متحول مي
از توسعه و برخي شده  كه تعريف ارائه آورد، (با باور به اينهمراه نمي را به "توسعه"

كنند) در ادامه به بياني ديگر از هايي از بحث پيشرفت را بيان مي تعاريف ديگر، ساحت
 شود.پيشرفت اشاره مي

آورد. در مفهوم كمال، ارتقا همراه خود مي را نيز به "تكامل"پيشرفت در معني جامع 
وسعه يابد؛ و تعالي مندرج است و توسعه غير از تكامل است. يك شهر ممكن است ت

هايش افزايش يابند، ولي تكامل نيابد. لذا هر تكاملي، پيشرفت هست؛ اما  ها و خيابان خانه
كه در مفهوم تكامل، تعالي خوابيده است؛ برخالف  هر پيشرفتي، تكامل نيست. براي اين

. يكي از )378: 4، ج1382(مطهري، مفهوم پيشرفت كه براي گسترش افقي هم صادق است 
ها، درك سود و زيان   معناي شناخت سرمايه است كه به "رشد"رتبط با پيشرفت، مفاهيم م

ها و امكانات و جلب سود و دفع زيان است؛ پس رشد، دو  برداري از سرمايه و قدرت بهره
 .)468: 4، ج1382(مطهري، » ركن دارد: درك، قدرت
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و معنوي و فرآيندي است كه متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادي «پيشرفت 
(جوادي تواند به كمال برسد  اجتماعي است و انسان در اين جريان مي -هاي اقتصاديبنيان

را افزايش ظرفيت و كارايي نظام سياسي در حل  "ي سياسي توسعه". برخي )213: 1380آملي، 
بودن، آزادي و تغييرات اساسي در  و فصل تضادهاي منافع فردي و جمعي، تركيب مردمي

وجوي آگاهانه و  ؛ برخي ديگر نيز بر جست)204: 1382بابايي،  (عليدانند  مي يك جامعه
. اما )195: 2، ج1379(شايان مهر، آميز براي افزايش ظرفيت سياسي خود تأكيد دارند  موفقيت

سمت وضعيت  معناي عام، نوعي پويايي در پيشرفت وجود دارد كه از وضع موجود به به
ايراني،  -حالي است كه پيشرفت در الگوي اسالميمطلوب در حركت است. اين در 

هاي مادي ي حوزه ي هميشگي در همه ي پويايي بهبوديابنده فراگردي است كه دربردارنده
هاي مختلف، بستر  و معنوي زندگي انساني بوده و با بهبود شرايط زندگي در ساحت

اين فرايند، نوعي  كند. درمساعدي را براي رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي فراهم مي
مديريت آگاهانه وجود دارد. از ديدگاه اين نوشته، پيشرفت سياسي به فرآيندي سنجيده 

 ساالر، بسترهاي عقالنيت هاي مردم بر افزايش كارآيي و ظرفيت شود كه عالوهاطالق مي
 ي مادي و معنوي فراهم ي سياسي را نيز براي رسيدن به توسعه ريزي در جامعهو برنامه

 كند.مي

 . الگو1 -4
ي كار، قالب، طرح  معني اسوه، انگاره، شكل، سرمشق، نمونه و نقشه در لغت به "الگو"

ي اخير  . در دو سده)241: 1، ج1384(دهخدا، كار رفته است  و مسير حركت و مثال به
اند؛ اين كاربرد آزاد تاكنون  كار برده مفهومي چندجانبه به شناسان اصطالح الگو را به  انسان

هاي رفتاري و الگوهاي آرماني، و  مبنا، گاه در توجه به كيفيت ادامه داشته است. بر همين
بينيم . بنابراين مي)91: 1376(گولد و همكاران، ها ياد شده است  گاه در توجه به اصول فرهنگ

اي است كه از  الگو، هم در رفتار و هم در انديشه كاربرد دارد. الگو، مدل، طرح و نمونه
. الگوي )44: 1379(روشه، شود  اي از آن برداشته مي شود؛ يا نسخه آن الهام گرفته و پيروي مي

 بهاي اخباري و در چارچوبر گزاره پيشرفت در صورتي اسالمي است كه مبتني
معناست كه بايد بر اساس فهم اجتهادي از  هاي انشايي دين اسالم باشد. اين بدانگزاره

استخراج شود، تا بر اساس آن الگوي  "ي اسالمي پيشرفت نظريه"منابع اصيل ديني 
اي ي اسالمي پيشرفت نظريه ايراني پيشرفت تدوين گردد. در اين تلقي، نظريه -اسالمي

از ابتدا تا اكنون  -اي براي تمدن اسالمي شود و نظريهاستنباط مياست كه از ثابتات اسالم 
 است. -و آينده 
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 . تمهيد نظري2

 ساالري در تقابل با استبداد. شايسته2 -1
خدمت مصالح  آيد كه درساالر، قانوني در جامعه به اجرا درميي شايسته در جامعه

ي استعدادها را براي توانمندان  وري از همه ي افراد باشد و بستر رشد و بهره واقعي همه
جويي،  طلبي، سلطه سازد. در اين نگرش و بينش، هرگونه خودكامگي، برتريجامعه فراهم 

ي  شود. با توجه به منطق و ادبيات انديشهبند كشيدن افراد و باالنشيني سفلگان انكار مي به
ها و ي نيكي ي همه سياسي اسالم، بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه عدالت، دربردارنده

هاي دين، محسنات، از جمله: احقاق حق، اجراي قانون، درستكاري، عمل به آموزه
شناسي و انصاف است. در قرآن  گويي، عدم استبداد، رعايت حقوق ديگران، حق راست

ه است كه با قدرت يافتن حاكمان الهي، آنان امر به كريم نيز روي اين نكته تأكيد شد
الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا «دارند: مي پا معروف و نهي از منكر را به

رُوفعرُوا بِالْمأَمنْكَرِ؛ همان كسانى كه چون در زمين به آ الزَّكَاةَ ونْ الْما عونَهنان توانايى و
دارند، و از كارهاى  دهند و به كارهاى پسنديده وامى و زكات مى دارند دهيم، نماز برپا مى

 .)41(حج:  »دارند ناپسند باز مى

 . ضرورت تقابل با ناشايستگان2 -2
ها و حاكمان  هاي خويش را به ناشايستگان، طاغوتخداوند متعال كساني كه داوري

أَ لَم تَرَ «نكوهش كرده و آنان را در گمراهي دانسته است:  صراحت سپارند، بهباطل مي
إِلَى الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك و ما أُنْزِلَ منْ قَبلك يريدونَ أَنْ يتَحاكَموا 

الشَّي ريدي و كْفُرُوا بِهرُوا أَنْ يأُم قَد و عيدا؛ آيا نديدى إِلَى الطَّاغُوتضَالالً ب ملَّهضطانُ أَنْ ي
هاى آسمانى كه) بر تو و بر پيشينيان  چه (از كتاب كنند به آن كسانى را كه گمان مى
خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟!  اند، ولى مى نازل شده، ايمان آورده

خواهد آنان را  افر شوند. اما شيطان مىها دستور داده شده كه به طاغوت ك كه به آن با اين
 .)60(نساء: » هاى دور دستى بيفكند گمراه كند و به بيراهه

 قدرت به شايستگان . واگذاري2 -3
چنين در قرآن كريم آمده است كه اعطاي قدرت و توانمندي به افراد از روي  هم

زدند كه او نه مياسرائيل طع خوانيم بنيي طالوت مي شايستگي آنان بوده است. درباره
؛ زيرا از خاندان پادشاهي نيست و فقير )146: 1394(سيدباقري، ي حاكميت نيست  شايسته

ي پادشاهي است، زيرا  كند كه او شايستهاست. در مقابل اين گفته، خداوند متعال بيان مي
دو ويژگي مهم را دارد: علم و قدرت. اين دو وصف براي اجراي عدالت و اعمال 
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كردند اسرائيل ادعا مي تري دارد، تا دو وصفي كه بني شايستگي و تناسب بيشحاكميت، 
بودن و ثروت داشتن). دانش و قدرت، از كماالت واقعي هستند؛  (يعني اهل خاندان شاهي

چنين، دانايي و قدرت از كماالتي هستند كه  باشند. هم كه مال و مقام چنين نمي حال آن
كه مال و مقام از ذات انسان جدا و  اند، حال آن جوهر و سرشت نفس و جان انسان

كه امكان ندارد علم و قدرت از انسان سلب گردد، اما مال و مقام  اند. سوم آنگسسته
اند. چهارم، علم به امور جنگي و قدرت رويارويي براي حفظ مصلحت دولت و گونه اين

د است؛ چراكه تر از سودجويي شخص ثروتمن كشور و دفع شر و بدي دشمنان، كامل
چنين شخصي به معيارهاي مصلحت جامعه و قدرت براي دفع خصومت دشمنان علم ندارد. 

مند، بسيار بهتر است از استناد آن به  پس استناد پادشاهي و حاكميت به داناي قدرت
ثروتمند داراي جاه و مقام. خداوند نيز در اين مسأله، علم را بر توانايي جسمي مقدم كرده 

تر از فضايل  تر و كامل هاي نفساني، برتر و شريف به اين امر كه فضيلتو نسبت 
 .)505ق: 1420(فخر رازى، اند، آگاهي داده است جسماني

ترين ترين و اصولي نقل از دختران شعيب، مهم خداوند متعال در قرآن كريم به
ذكر  "امانت"و  "قدرت"معيارهاي شايستگي و شرايط مديريت و احراز مسئوليت را 

قالَت إِحداهما يا أَبت استَأْجِرْه إِنَّ خَيرَ منِ استَأْجرْت الْقَوِي الْأَمين؛ «فرمايد:  كند و ميمي
يكى از آن دو دختر گفت: اى پدر! او را استخدام كن، چرا كه بهترين كسى است كه 

يابي در قدرت. )26(قصص: » درخور اعتماد است  كنى، هم نيرومند و هم استخدام مى
ساالري تكيه كرد كه توان بر اصل شايستهتر مي صراحت بيش حضرت يوسف(ع) نيز به

كند. خداوند بودن را حاكميت بيان مي همانا همراهي قدرت و امانت و ضرورت امين
فَلَما   سيبِه أَستَخْلصه لنَفْ  و قالَ الْملك ائْتُوني«كند: نقل از پادشاه مصر بيان مي متعال به

كَلَّمه قالَ إِنَّك الْيوم لَدينا مكينٌ أَمينٌ؛ پادشاه گفت: يوسف را نزد من آوريد تا وى را 
خاص خود كنم. پس چون با او سخن راند، گفت: تو امروز نزد ما با منزلت و امين 

ع)، ي اين پيشنهاد از سوي عزيز مصر، حضرت يوسف( . هنگام ارايه)54(يوسف: » هستى
داري و مديريت كشور را مطرح كرد و به اين نكته متذكر شد كه او پيشنهاد خزانه

خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّي حفيظٌ عليم؛ مرا بر   على  قالَ اجعلْني«دار و داناست:  نگاهبان، امانت
 .)55(يوسف:  »هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانا هستم خزانه

دانيم كه هدف رسالت انبياي الهي، برپايي عدالت توسط مردم است از سوي ديگر مي
كه حضرت داود(ع) شايستگي جانشيني، داوري و حاكميت در ميان  سان ؛ آن)25(حديد: 

يا داود إِنَّا جعلْناك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ «حق حكم كند:  يابد تا بهمردم را مي
ي روى زمين  فَيضلَّك عنْ سبيلِ اللَّه؛ اى داود! ما تو را خليفه  و ال تَتَّبِعِ الْهوى النَّاسِ بِالْحقِّ
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 حق داورى كن و از پى هواى نفس مرو كه تو را از راه گردانيديم. در ميان مردم به
 . بنابراين، بر اساس مبناي قرآن كريم، مجريان عدالت)36(ص: » خدا منحرف سازد

 چون نبي و امام و راهبران الهي باشند؛ كساني كه همواره در برابر ني همبايد شايستگا
اند. در كالم خدا، رسالت و امر پيامبران، كردهآوردي مي ي خود، هم هاي زمانهطاغوت

و لَقَد بعثْنا «اند:  پرستش خداوند و دوري از طاغوت بوده است كه مظهر ظلم آشكار بوده
والً أَنِ اعبدوا اللَّه و اجتَنبوا الطَّاغُوت؛ و در حقيقت، در ميان هر امتى كُلِّ أُمةٍ رس  في

 .)36(نحل: » اى برانگيختيم [تا بگويد:] خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد فرستاده
ي عيص بن قاسم،  اهميت حضور شايستگان در اعمال حاكميت را بر اساس صحيحه

باره بيان و تشبيهي  وار، در اين توان دريافت. آن امام بزرگ) ميي امام صادق(ع فرموده به
گيرد  كار مي هايي به ها چوپان رسا دارند كه اگر كسي چند گوسفند داشته باشد، براي آن

وانظروا ألنفسكم فواللّه انّ «كند كه به مصالح گوسفندان داناتر است:  و مردى را پيدا مي
اعي فاذا وجد رجالً اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و الرجل ليكون له الغنم فيها الر

. پس )35: 11ق، ج1409(حر عاملي، » يجيئ بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها
تر داشت و اگر  به طريق اولي بايد در مسئوليت و رهبرى جامعه وسواس و دقتي بيش

 .ت و رياست را به او واگذار كردفردي اليق و داناتر يافت شود، او را برتر دانس

 ساالري در عدالت سياسي. عنصر شايسته2 -4
چنين در  ي عدالت، حق و احقاق آن وجود دارد. هم تر اشاره شد كه در هسته پيش

قرآن كريم بر اين امر تأكيد شده و در آياتي، انبياي الهي و مردم به قضاوت عادالنه 
عنوان  هايي كه داشت، بهبي را، با توجه به شايستگياند. خداوند متعال داوود ندعوت شده
ي  كند. الزمهامر مي "ناس"ي  گزيند و سپس او را به دادگستري در ميان همهحاكم برمي

بر جامعه است. لذا جانشيني خداوند و داوري  اين امر، برابري مردم در مقابل قانون حاكم
كه گويي هدف از جانشيني خداوند،  ناند؛ چناكار رفته ديگر به عادالنه، در كنار يك

وإِذَا حكَمتُم بينَ النَّاسِ أَنْ «اي ديگر نيز آمده است: ورزي در زمين است. در آيهعدالت
 .)58(نساء: » تَحكُموا بِالْعدلِ؛ چون ميان مردم داوري كرديد، عادالنه حكم كنيد

ي سياسي اسالم  انديشهي حاكميت چندان در  بايستگي حضور شايستگان در عرصه
من استَعملَ عامالً عن المسلمين و «فرمايد: اهميت دارد كه پيامبر گرامي اسالم(ص)، مي

هو يعلم أنَّ فيهم منْ هو أولي بذلك منه و أعلم بكتاب اهللا و سنَّة ِنبيه، فقد خان اهللا و 
امور   ي را براي ادارهي اسالمي، كارگزار رسوله و جميع المسلمين؛ اگر زمامدار جامعه

تر از تر و آگاهي افزون داند افرادي با شايستگي بيشكه مي حكومت برگزيند، در حالي
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قوانين الهي و دستورهاي ديني در ميان آنان وجود دارد، به خداي متعال و پيامبر او و 
 .)11: 10ق، ج1421(بيهقي، » ي مسلمانان خيانت كرده است همه

سوي عدالت و  ايسته، عدالت و اجراي آن است و جامعه را بهي اصلي حاكم ش دغدغه
هاى ساالرى و حكومت انسانبرد. با توجه به اين امر، علي(ع)، شايستهاصالح راه مي
فَليست تصلح الرّعية اال بِصالح الوالة و «كند: ساز اصالح مردم معرفي ميشايسته را زمينه

شوند مگر به اصالح زمامداران، و  ية؛ پس رعيت صالح نمىالتصلح الوالة اال بِاستقامة الرَّع
. و در كالمي ديگر )216ي  البالغه، خطبه (نهج» شوند مگر با استقامت مردم زمامداران صالح نمى

تواند حاكم، والي و المال نمي ي بيت كنندهكند كه بخيل، جاهل، ستمگر و ضايعمي تأكيد
 فرمايد:مسلمين و رهبر آنان باشد. ايشان مينگهدار ناموس، جان، خون و اموال 

قَد علمتُم انَّه ال ينبغى انْ يكُون الوالى على الفُروج و الدماء و المغانم و «
االحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته، و ال الجاهل فيضلهم 

فيتخذ قوماً دون قوم، و بجهله، و ال الجافي فيقطعهم بجفائه، و ال الحائف للدول 
ال المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع، و ال المعطل 
للسنة فيهلك االمة؛ و شما كه سزاوار نيست تا بخيل بر ناموس، جان، 

ها و احكام مسلمانان سرپرستي يابد و امامت آنان را عهده دار شود تا  غنيمت
چنين سزاوار نيست تا نادان والي شود تا  مهاى آنان حريص گردد؛ و ه در مال

نادانى خويش مسلمانان را به گمراهى برد و نه ستمكار تا به ستم، عطاى  به
ي اموال تا به مردمى ببخشد و مردمى را  كننده آنان را ببرد و نه حيف و ميل

خاطر حكم، رشوه گيرد تا حقوق را پايمال  محروم سازد و نه آن فرد كه به
كس كه سنت را ضايع سازد و  را چنان كه بايد نرساند و نه آنكند و آن 

 .)131ي  البالغه، خطبه (نهج» امت را به هالكت دراندازد
ي رسيدن شهروندان به حقوق خود و با توجه به منطق قرآن كريم، علي(ع)،  درباره

و  شناسندداند كه حق را ميماندگاري اسالم را منوط به حضور شايستگان و كساني مي
 كنند:درست عمل مي

»ي قَّ وا الْحيهف رِفعنْ يم نْدالُ عويرَ الْأَملَامِ أَنْ تَصالْإِس قَاءب ينَ وملسالْم قَاءنْ بإِنَّ م نَعص
الْأَموالُ في أَيدي منْ لَا يعرِف فيها الْمعرُوف فَإِنَّ منْ فَنَاء الْإِسلَامِ و فَنَاء الْمسلمينَ أَنْ تَصيرَ 

كه ماندگاري مسلمانان و بقاي اسالم به آن  درستي فيها الْحقَّ و لَا يصنَع فيها الْمعرُوف؛ به
 كار نحو صحيح به شناسند و آن را بهاست كه اموال نزد كساني باشد كه حق آن را مي

الم و مسلمين آن است كه اموال آنان در اختيار برند و همانا از عوامل نابودي اسمي
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برداري روش صحيح از آنها بهره توانند بهشناسند و نميكساني باشد كه حق آن را نمي
 .)25: 4ق، ج1405(كليني، » كنند

توانيم از حضور عدالت در جامعه مطمئن باشيم كه شايستگان بر مصدر هنگامي مي به
هاي قدرت در ميان شايستگان ها و حصهعادالنه، سهم راستي و قدرت قرار گيرند و به

ي اين امور  ي توان خويش را تأمين حقوق افراد بدانند. همه توزيع شود؛ آنان كه همه
 سوي عدالت حركت كند. براي آن است كه جامعه بر اساس رسالت پيامبران الهي به

 ايراني -ساالري/ عدالت در الگوي اسالمي. پيامدهاي شايسته3
ايراني قابل طرح شود، رهبران داراي  -ساالري در الگوي اسالميكه شايسته زماني

گردند كه تنها با آن ويژگي، عدل و علم و تدبير است اي ميهاي خاص و شايستهويژگي
هاي جامعه جريان  ي ساحت تناسب در همه كنند و اين امر بهكه بر مسند قدرت تكيه مي

 كنيم:از اين استلزامات اشاره مييابد. در ادامه به برخي مي

 . الگوي عادالنه پيشرفت3 -1
ي عادالنه است. گاهي  سوي پيشرفت عادالنه و الگوي شايسته، انديشه آغاز حركت به

اي استوار پشت سر آن نيست و تنها يك لفظ و ي عدالت وجود دارد، اما انديشه دغدغه
آيد كه با تفكري سنجيده و دست مي گاه به ادعاي خالي است. پيشرفت بومي آن

يابي به آن، حضور شايستگان در  هاي دست بينانه از عدالت همراه باشد؛ يكي از راه واقع
 امر حكمراني است.

، يكي از اصول تأاثيرگذار در زندگي اجتماعي و فردي است. انسان همواره  پيشرفت
افق "گري است كه وجو در حال پيشرفت بوده است؛ به تعبير بهتر، انسان همواره جست

ترين عنصري كه اساسي«كند. را در ذهن دارد و مسير رسيدن به آن را ترسيم مي "برتر
ي]  ترين [خصيصهاست كه ناب "بايد بشود"كند، عنصر  انسان را از غيرانسان جدا مي

روزي  اش باشد، هيچآدمي است. اگر عمر جهان هستي، ميلياردها ميليارد برابر عمر واقعي
خواهد رسيد كه يك جزئي از اين جهان (غيرانسان) يا كل مجموع هستي، آگاهانه و فرا ن

. اين امر )35: 1357(جعفري، » داشته باشد "بايد بشوم"نام  از روي احساس آزادي، جرياني به
برد كه همانا اي راه ميسوي نتيجه دهد و او را بهقرار مي "شدن"انسان را در تالش براي 

 دارد.نام  "پيشرفت"
كه اين پيشرفت را چگونه بايد  بر اين آيد؛ مبنيميان مي تري بهدر گام بعد، بحثي جدي

هدايت كرد و بر اساس كدام معيار راه پوييد تا از مسير مطلوب، دور نشود؟ پيشرفتي كه 
ي استعدادهاي ناب انساني باشد. چراكه اگر  همراه با كمال و در جهت اعتالي همه
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ي انساني  باشد و تنها يك ساحت از وجود انسان را بزرگ كند، جامعهبعدي  پيشرفت تك
رسد از اين بزنگاه بايد به نظر مي سامان با هيئتي كاريكاتوري خواهد داشت. به پيشرفتي نابه

پناه ببريم؛ عنصري كه بايد مسير پيشرفت  "عدالت اجتماعي"نام  معيار و مالكي به
شده بايد جامعه را از  طراحي كند و اين الگوي ارايهاز آن را   مطلوب و الگوي برخاسته

همراه خود  جانبه برسد. اين عدالت به دارد تا اعضاي جامعه به رشدي همهانحراف باز 
هاي  جا و شكاف آورد و جامعه را از افراط و تفريط، احساسات نابهمي اعتدال را نيز

برد كه ستر و جايگاهي مياقتصادي دور كرده و پيشرفت و توسعه را به ب -اجتماعي
 شوند.ها، گفتارها و رفتارها با معيار عدالت سنجيده ميي انديشه همه

 . قرارگرفتن امور در جايگاه شايسته3 -2
ها و برآمدن  ساالري، حاكميت ارزشاي بر اساس شايستهكه امور جامعه گاه آن

باشد،  "شي في موضعهوضع ال"نخبگان آن سامان يابد، يكي از معاني عدالت كه همان 
گرايند، مسير جامعه شناسند و به داد ميتوانند، ميدانند و ميتحقق يافته است، آنان كه مي

كنند و تالش و تكاپوها همه در راه رسيدن سوي احقاق حقوق شهروندان راهبري مي را به
ند و بر شود. بر اساس الگوي اسالمي، مستبدان، حق اعمال قدرت نداربه عدالت معنا مي

شوند و  تعبير قرآن كريم، طاغوت شمرده مي فرض كه به زور بر مسند قدرت نشينند، به
اند. با توجه به اين ارزش بنيادين است كه از آغاز، جلوي ورود ناشايستگان  البته نامشروع

 به قدرت گرفته شده است. در اين الگو، راهي براي ورود آنان وجود ندارد.
ي  ها را به تساوي در اختيار همه ت كه شرايط و فرصتاي اسگونه عدالت به

معني عدالت و «ي سطوح نيست.  معناي تساوي در همه دهد. اين امر بهشهروندان قرار مي
هايي كه ها و تبعيض ها و باال و پايينها و پستي و بلنديمساوات اين است كه ناهمواري

د محو شود و از بين برود؛ اما آن ها و عادات و يا زور و ظلم است، بايسنت منشأ آن
هايي كه منشأشان لياقت و استعداد و عمل و كار و فعاليت افراد ها و تفاوتاختالف

ها، ميدان مسابقه بايد هموار باشد،  طوري كه در مسابقه است، بايد محفوظ بماند. همان
براي همه  جور باشد، امكانات اجتماعي نيز بايد سطح باشد، براي همه يك مساوي و هم

جايي كه به ميدان مسابقه (يعني امكانات اجتماعي) مربوط  بالسويه فراهم شود. يعني تا آن
اما در مسابقه يك چيز ديگر نيز هست  .است، همه مساوي هستند و بايد مساوي باشند

كه مربوط به ميدان مسابقه يا شرايط مسابقه نيست، بلكه مربوط است به خود 
تر و تر و باهمتتر است، يكي الغرتر، يكي باعزيمتچابك دهندگان. يكي مسابقه

ي مسابقه  ها در نتيجه تري دارد. اين تفاوت ي تمرين بيش كوشاتر است؛ يكي سابقه
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ها  ي اين ها احترام گذاشت. در نتيجه ها را ناديده گرفت؛ بايد به آن دخالت دارد و نبايد آن
 .)123: 1379 (مطهري،» آيداست كه تقدم و تاخّر پيش مي

 محور پيشرفت . الگوي حق3 -3
ي  اجتماعي را در بستر شايسته و بايسته -عدالت با احقاق حق، امور گوناگون سياسي

ها را پايش، گيريها و تصميم دهد و همواره همانند يك تراز، سياستخود قرار مي
 ت، بايدايراني پيشرف -كند. در طراحي الگوي اسالميپااليش، هدايت و رهبري مي

 اين مبناي كليدي را در تعريف و فهم عدالت در ذهن داشت؛ الگويي كه در جهت
 احقاق حقوق شهروندان حركت كند. با اين وصف، الگويي كه حقوق مردم در آن

كردن مباني  رعايت نشود، اصوالً اسالمي و عادالنه نخواهد بود. در اين خوانش و با لحاظ
زماني شكل خواهد گرفت كه تبعيض در وجوه عدالت، رسيدن به وضعيت مطلوب 

مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي از جامعه رخت بربندد. با اين نگره، الگوي 
است  "محورحق"شناختي عدالت،  شناختي و هستي بر مباني انسان پيشرفت عادالنه مبتني

 .)65: 1395(سيدباقري، 

 شايستگاني پيشرفت با حضور  . چاالكي سامانه3 -4
توان از ساالري بر نظام اسالمي حاكميت يافت، ميگاه كه شايسته از ديگر سو، آن

وري، تحرك و پويايي نظام سياسي در جهت عدالت سخن گفت. در اين ارتقا، بهره
گيري منطقي، بهبود كار و عملكرد  پذيري، تصميم گويي شفاف، مسئوليت فرآيند، پاسخ

برتر، انسجام و هماهنگي بر اساس معيارها، توانمندسازي  كارگزاران، شفافيت، انتخاب
سازمان دولت، چرخش نخبگان، ايجاد فرصت براي باال آمدن نيروهاي زبده و كارآمد، و 

جويانه از پيامدهاي حضور شايستگان در پهناي قدرت است كه  گيري مشورتتصميم
رسانند و پويش ياري ميي اسالمي  شدن عدالت سياسي در جامعه همه به فرآيند اجرايي

 كنند.جامعه در جهت رسيدن به يك الگوي مطلوب رشد و پيشرفت را هموار مي

 ساالرگري و آزادي در الگوي پيشرفت شايسته. اصالح3 -5
ها، پيشنهادها و انتقادهاي دلسوزان ساالر اسالمي، به ديدگاهدر الگوي مطلوب شايسته

هاي انتقادي سازنده در  گردد تا آن نگرشو تالش ميشود ي منت و مثبت نگاه مي ديده به
هاي جديد مديريتي ها و سامانهها، نگره چنين از روش مسير رشد جامعه قرار گيرند؛ هم

استقبال شده و با اعتقادي عميق، اصالحات و تحوالت عميق در سازمان حكومت عملياتي 
ي، پايبندي مديران و كارگزاران شود. با حضور نيروهاي نخبه و كارآمد در نظام اسالممي

به ضوابط و مقررات، حاكم شده؛ و افراد تملق و چاپلوس اميد خود را براي دستيابي به 
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دهند. در اين الگو، قانون و ضابطه حاكم است و در گماردن افراد  قدرت از دست مي
هاي سامانهگيرد، نه رابطه. در اين الگو، براي اعمال قدرت، لياقت در محور كار قرار مي

دور از خط و  نظارتي خالص و ارزيابي دقيق، قوي و كارآمد كارگزاران، هميشگي و به
كند كه ي اسالمي بيان مي ي اين روندها به نظام و جامعه ربط و باند و حزب است. همه

هاي الهي و در نهايت فراگيرشدن عدالت  حاكميت با حرمت و حقوق شهروندان، ارزش
 است.

 گيري تيجهبندي و ن جمع
 -شود كه بايد در طراحي الگوي اسالميدر ادامه به چند نكته از مسائلي اشاره مي

 ساالري در اين الگو، دستاوردهايايراني پيشرفت در نظر داشت تا بتوان با حضور شايسته
 سوي عدالت اجتماعي خواهد ي اسالمي به دست آورد؛ الگويي كه راهبر جامعه بسياري به

 بود.
ليس في مراتب الكمال حد، «جهتي است كه پايان ندارد:  فت و كمال انسان به. پيشر1

فالسكون و طمأنينه لها؛ در مراتب و مراحل كمال، حد  فكل مرتبه يصل اليها يتجاوز عنها
ي  گذرد، مرتبهرسد و از آن مياي كه ميو مرزي وجود ندارد. پس انسان به هر مرتبه

. در اين مسير، )50: 1375(سبزواري، » ون و آرامش نداردباالتري وجود دارد؛ پس نفس سك
 كند، عدالتكه در زندگي فردي و جمعي، انسان را به مسير مطلوب هدايت مي چه آن

 است.
ي انساني در جهت كمال انساني و قرب  ايراني، فرد و جامعه -. در الگوي اسالمي2

ي تعاون، در  حضور روحيه دو در تعامل باهم و با كند. آنالهي و عبوديت حركت مي
ي اين پويش با عدالت  پويند. خميرمايهسوي خداوند راه مي مسير صعودي و تكاملي به

صورت، اصوالً يا حركتي  شود. عدالت، موتور اين حركت است؛ در غير اينمي انجام
شود. با وجود ستم در  رفت محسوب مي سوي عقب است و پس نيست يا اگر هست، به

كه  رود، چه رسد به آنتدريج از ميان مي هاي پيشرفت مادي هم بهمينهيك جامعه، ز
 پيشرفتي تكاملي و تصاعدي وجود داشته باشد.

نكته باور داشت كه وقتي  توان به اينها مي . با اين اصول و رويكرد به حقوق انسان3
سي اي كه كگونه آدمي صاحب حق است، يعني برخي چيزها براي او قطعي شده است، به

گونه كه  ي زندگي آدمي را تكليف فرا نگرفته است، همان تواند آن را انكار كند. همهنمي
باشد، حق نيز دارند كه از جامعه برخي امور را طلب در اجتماع اموري بر گردن افراد مي

 يابد كه در كنارش حقي نيز وجود داشته باشد؛ چنينكند. اصوالً تكليف وقتي معنا مي
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ي  گردد. با اجراي عدالت در عرصهود عدالت در جامعه معنادار ميشود كه وجمي
شايستگي به حقوق خود دست يابند. اين  يابند تا بهاجتماعي، شهروندان امكان مي -سياسي

هاي  ي خود قرار گيرند و ظرفيت گردد تا افراد در جايگاه شايسته و بايستهامر موجب مي
ي اين امر  اجتماعي، عملياتي و اجرايي شود. همه -يابي به حقوق سياسيآنان براي دست

مندي رفتارها، هنگامي است كه در جامعه، عدالت، حضوري پررنگ پيدا كند. قانون به
مدار، با اجراي ي كردارها برحسب حقوق و برخورد قانوني و حق گري و محاسبهسنجش

ين مفاهيم اخالق تر عنوان يكي از انساني شود. پس عدالت است كه بهعدالت ممكن مي
ي حقوق مدني، شهروندي و  فردي و اجتماعي، قواعد و قوانين حقوقي را در عرصه

هاي ي حقوق عمومي نيز ساختارهاي اساسي و سامانه كند؛ در حوزهاجتماعي تضمين مي
هاي قوانين اساسي را بر محور نهد و پايه ي حقوق را عادالنه بنياد مي كننده تأمين
 كند. ريزي مي پي هاي انساني ارزش
ي قدرت  ها در عرصه ي امكانات و فرصت . در بحث عدالت، بحث از توزيع منصفانه4

خواهد  يعني معيارهايي كه مي "اصول توزيع"شود و ثروت است. وقتي گفته مي
  به"توان قانون و الگوي كلي چگونگي توزيع عادالنه را معين كند. در اين روند، مي

ي تالش يا شايستگي  اندازه نحو كه به هركس به اين را حاكم كرد؛ به "...اندازه كس... به هر
نياز او پرداخت كنيم. مبناي اصل اين بحث، استحقاق است كه ارتباط محكمي با  يا

گري هاي عدالت سياسي در مباحثي چون گزينش ساالري دارد. با توجه به شاخص شايسته
حركت قدرت در چارچوب قانون الهي و  سازي شهروندان، حاكميت قانون وسرنوشت و

يابد و جامعه از افراط هرمقدار كه شايستگي دارد، به حقوقي دست مي تناسب، هركس به
 شود.پايه دور مي و تفريط و احساسات بي

هاي گذشته بسا كه در ملت ساالري است. چههاي انتخاب برتر، شايسته. يكي از رويه5
كردند. گذاري ميي غنا و ثروت ارزش سياسي را بر پايه هايمانند يهود، استحقاق منصب

گاه كه  دليل، آن همين دانستند كه صاحب ثروت باشد. بهحق پادشاهي را براي كسي مي
اسرائيل قرار داد، اعتراض كردند به اين كه او فقير است؛ در  خداوند طالوت را شاه بني

يكُونُ لَه الملْك   أَنَّى«كند: وايت ميكه او صفات ديگر رهبري را دارا بود. قرآن ر حالي
إِنَّ اللَّه «فرمايد:  سپس خداوند مي». علَينَا ونَحنُ أَحقُّ بِالْملْك منْه ولَم يؤْت سعةً منَ المالِ

ي رهبري  ايسته. يعني طالوت ش)247(بقره: » اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ
 است و همين مسأله در امر هدايت، واليت، سياست و مديريت نيز مهم است.
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. يكي از اهداف عدالت سياسي، بسترسازي براي انتخاب برتر و آزادانه است؛ زيرا 6
او برطرف شود، قول حق و  گاه كه انسان به فطرت خويش بازگردد و موانع انتخاب آن

گاه كه حاكميت اجازه دهد  ي اعمال قدرت، آن ند. در عرصهگزيديدگاه شايسته را برمي
هاي انتخاب شايسته و ها در روالي منطقي و سنجيده عرضه گردند، زمينهتا افكار و انديشه

هاي  ترين روششود. امروزه، مشاركت سياسي يكي از كليديبرتر نيز فراهم مي
دهد كه آرمان زماني رخ ميمندان است. اين  تازي قدرترويارويي با استبداد و تك

ساالري ي مردم در تكاپوهاي انتخابي فراهم باشد. انتخاب برتر كه به شايسته حضور آزادانه
دهد كه فرايندي آزاد براي انتخاب شايستگان و برترها وجود گاه روي مي انجامد، آنمي

مختلف، فرصت  هاي سياسيداشته باشد. لذا تا زماني كه در ميان افراد، اقوال و انديشه
توان دست به انتخاب زد؛ اين فرصت تنها با آزادي طرح و عرضه وجود نداشته باشند، نمي

آرا شكل  هاي متكثر و صداهاي متعدد، تضاربشود. در جامعه با حضور انديشهممكن مي
هاي مختلف دست هايي شايسته در عرصه توان در روندي تعاملي، به انتخابگيرد و ميمي

نظرها و تفاوت  شدن اين ارزش و سازوكارهاي برآمده از آن، اختالف ا نهادينهيافت. ب
ها و هاي فكري، گفتنوبرگشت شود؛ شهروندان در رفترسميت شناخته مي ها بهانديشه
اي از رشد و تعالي هاي پيدا كردن حقيقت به درجههاي منطقي و علمي، دغدغهشنيدن

 وه گفتارها و پندارها، امر نيك را برگزينند.توانند از ميان انبرسند كه ميمي
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