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بر اساس آنچه ذکر شد، بررسي ابعاد مختلف و مؤلفه هاي 

به عنوان معيار « صالحيت و شايستگي»تشکيل دهنده 

اصلي و محوري گزينش نيروي انساني براي مقامهاي 

مختلف اجتماعي را، با تکيه بر نگرش و ديدگاه توحيدي 

لگوهاي خطاناپذير رهبري و مديريت الهي؛ يعني يکي از ا

نهج  53حضرت اميرالمؤمنين علي)ع(، در محدوده نامه 

نهج البالغه که يک  53نامه  .البالغه پيگيري مي کنيم

فرمان حکومتي از جانب حضرت علي)ع( به مالک اشتر، 

زمامدار مصر است به گونه مستقيم به معيارهاي گزينش 

ديريتي جامعه و نيز مقامهاي عادي بسياري از مقامهاي م

پرداخته است که عبارتند از: قائم مقام، معاونان، وزيران، 

نمايندگان و مشاوران رئيس دولت، فرماندهان نظامي، 

 .قضات و مديران سطوح پايين و کارمندان

از آنجا که اين نامه از سوي امام)ع( خطاب به يک زمامدار 

يه هايي به مالک اشتر نوشته شده و شامل فرمانها و توص

است، مستقيما به معيارهاي گزينش حاکم )رهبر و پيشواي 

امت( و نيز زمامدار )رئيس دولت( اشاره نکرده است، گرچه 

حضرت با بيان ويژگيها و وظايف مالک به عنوان يک 

زمامدار، به طور غير مستقيم به معيارهايي که مي تواند در 

ته باشد، نيز اشاره کرده گزينش و انتخاب زمامدار نقش داش

است. اين موارد بيش از صدوده ويژگي و وظيفه مي باشد 

که بررسي و استخراج معيار از آنها بحثي مستقل مي طلبد. 

البته اين تعداد وظيفه غير از مجموعه وظايف زمامدار در 

بُعدگزينش زيردستانش است که امام)ع( به عنوان معيارهاي 

الک توصيه و تاکيد فرموده است گزينش آنان، مشروحا به م

 و بالغ بر شصت مورد مي باشد

 

 الف( معیارهاى مثبت

 قدرت تفكر و نفوذ اجتماعى؛ .1

در حالیكه تو بهترین جانشین را از میان مردم به جاى آنها 

)طاغوتیان( خواهى یافت؛ از كسانى كه از نظر فكر و نفوذ 

  ها را بر دوش ندارند.اجتماعى كمتر از آنها نیستند و بار گناهان آن

 (15) فراز

 صراحت بیشتر در اظهار حق؛ .2

سپس )از میان آنان( افرادى را كه در گفتن حق از همه صریحترند 

 .مقدم دار

كمتر كمك كردن به زمامدار در آنچه خدا دوست  .3

 ندارد؛

و افرادى كه در مساعدت و همراهى نسبت به آنچه خداوند براى 

 (18كنند. )فراز  رد، به تو كمتر كمك مىدا اولیایش دوست نمى

 

 ـ ورع و صدق و راستى؛4

 (19به اهل ورع و صدق و راستى بپیوند. )فراز 

 نیكوكارى؛ .5

 (52پس كارهایت را به نیكوكارترین آنها بسپار. )فراز 

 جامعیت در صفات پسندیده اخالقى؛ .6

 مدیران    معیار گزینش
 نهج البالغه 53در نامه  



 

 

ر ها و طرحهاى مخفى خود را در اختیا هاى سرى و نقشه و نامه

كسى بگذار كه در همه خوهاى پسندیده از دیگران جامعتر باشد. 

 (52)فراز 

 تر بودن نزد مردم؛ خوش سابقه .7

ترند.  پس بر كسانى اعتماد كن كه در میان مردم خوش سابقه

 (53)فراز 

 شهرت به امانتدارى؛ .8

 (53و به امانتدارى در میان مردم معروفترند. )فراز 

 ب( معیارهاى منفى

سابقه مسئولیت در دستگاه طاغوت )یارى  .1

 گناهكاران و دوستى با ستمگران(؛

بدترین وزیر و معاون براى تو كسى است كه وزیر و معاون 

اند... آنان همكار گناهكاران و  زمامدارانِ بد و اشرار پیش از تو بوده

 (17)فراز «. برادر ستمكارانند

 گناه و معصیت؛ .2

حرام با گناهكاران و اشرار شریك و  كسانى كه در انجام كارهاى

 (17)فراز «. اند نباید محرم اسرار تو باشند یار بوده

 سركشى و عدم ظرفیت روحى؛ .3

)برگزین( از میان كسانى كه موقعیت و مقام، آنان را مست و  

مغرور نسازد تا در حضور بزرگان و سران، نسبت به تو مخالفت و 

 (52)فراز «. گستاخى كنند

زینش، یك معیار اساسى و كلى وجود دارد كه از آن با براى گ

شود و همه معیارهاى  یاد مى« صالحیت»یا « شایستگى»عنوان 

 گردد جزئى از آن منشعب مى

 كوتاهى در امور ذیل به سبب غفلت و فراموشى؛ .4

 :و در اثر غفلت، كوتاهى ننماید در

 (52 هاى كارگزاران زمامدار به او )فراز الف( رساندن نامه

هاى كارگزاران  ب( دادن پاسخ شایسته از طرف زمامدار به نامه

 (52وى )فراز 

 سست بستن قراردادها؛ .5

پذیر  كند سست و آسیب باید قراردادهایى كه براى تو تنظیم مى

 (52نباشد. )فراز 

 دار؛ ناتوانى در حل و فصل قراردادهاى مسأله .6

یان تواست، عاجز نباشد. و از یافتن راه حل براى قراردادى كه به ز

 (52)فراز 

 ؛جهل نسبت به جایگاه و مرتبه خویش و دیگران .7

اطالع  و نسبت به ارزش و منزلت خویش در كارها ناآگاه و بى

 .نباشد

كه شخص ناآگاه از منزلت خویش، از ارزش و جایگاه دیگران 

 (52ناآگاهتر خواهد بود. )فراز 

 ظاهرسازى و تظاهر به خوش خدمتى؛ .8

بینى و خوش  سپس در انتخاب آنان هرگز به فراست و خوش

نظر و  گمانى خود تكیه مكن، چرا كه مردان زرنگ طریقه جلب

بینى زمامداران را با ظاهرسازى و تظاهر به خوش خدمتى  خوش

گونه  دانند، در حالى كه در پشت این ظاهر جالب هیچ خوب مى

 (53امانتدارى و خیرخواهى وجود ندارد. )فراز 

 مغلوب بزرگى كارها شدن؛ .9

باید براى هر بخشى از كارهایت رئیسى انتخاب كنى كه كارهاى 

 (54مهم وى را مغلوب و درمانده نسازد. )فراز 

 پریشان شدن از فراوانى كار؛ .10

 (54و كثرت كارها او را پریشان و خسته نكند. )فراز 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده:
 آمنه دلنیاد.

مدرسه پیروان پژوهش 
 سالم علیهاحضرت زهرا 


