
 

 

 

  

  

  1های عدالت در سازمان شاخص

  *2پيروز آقا علي

  چكیده

سـازمان كـه   عدالت، ابعاد گوناگونی همچون عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگـی و اداری دارد. در حـوزۀ   
ها دارد، عدالت نه یك آرمان، بلكه یك ضرورت است. مسـئله   ای بر زندگی امروز انسان سیطرۀ گسترده

هـا، بتـوان بـه     اند تا با تحقق عدالت در آن شاخص های عدالت سازمانی كدام اصلی این است كه: شاخص
خـود، انصـاف و داد،    جـای  اجرای عدالت در سازمان رسید؟ مفاهیم عـدالت: قـرار دادن هـر چیـزی در    

روی اسـت و دارای سـه نـوعِ     حقی به حقـش و اعتـدال و میانـه    مساوات، رعایت حقوق و رساندن هر ذی
انـد از:   عبـارت  البالغـه  نهـج های عدالت سـازمانی در   ترین شاخص ای است. مهم ای و مراوده توزیعی، رویه

هـا، عـدالت در    لت در سیاسـتگذاری ساالری، عـدا  عدالت در مدیران، عدالت در گزینش، جذب و شایسته
نظارت و ارزیابی عملكرد و عدالت در پرداخت حقـوق، دسـتمزد و پـاداش. روش تحقیـق در ایـن مقالـه،       

  تحلیلی است. _ توصیفی
  

    ساالری، اعتدال، مساوات، انصاف عدالت، شایسته های كلیدی: واژه
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  مقدمه

ا، مقوله عدالت، مورد توجه محققـان  ه در دنیای امروز برای بهبود عملكرد و موفقیت سازمان
بسیاری قرار گرفته است. مفهوم عدالت عالوه بر اینكه در بسیاری از تحقیقـات جدیـد علـم    
مدیریت به عنوان عاملی مؤثر در افزایش اعتماد، تعهد و رضـایت شـغلی شـناخته و بررسـی     

ریات اولیه زنـدگی بشـر   ویژه دین مبین اسالم نیز به عنوان یكی از ضرو شد؛ در ادیان الهی، به
به شمار آمده است، تا آنجا كه یكی از باالترین اهداف ادیان الهـی، تحقـق عـدل در جوامـع     

نفسه دارای ارزش است و به سـخن، دیگـر    بشری بوده است. در نگاه قرآن، عدالت ذاتاً و فی
سـت كـه   ارزش ذاتی دارد و سالمتی و امنیت همه امور به آن وابسته است و به همین جهت ا

دهـد كـه برپادارنـدۀ     ویژه اهل ایمان، با تأكید بسیار دسـتور مـی   ها و به خداوند به همه انسان
های  از سوی دیگر مطالعات عدالت در سازمان 1».ا�م�ر� ر�ب<ِی بِالْق�س	ـط� ُقل	«عدالت و قسط باشند. 

بـا   2ون آدامـز ها پیش مورد توجه قرار گرفته و در تحقیقات اندیشمندانی همچ امروزی از سال
هـای امـروزی تـا     نمود پیدا كرد. اهمیت بحث عـدالت در سـازمان   3تأكید بر مفهوم برابری،

  های آن را در اركان مختلف مدیریت مشاهده كرد. توان جلوه جایی است كه می

  مسئله تحقیق

  :شرح است بدین تحقیق این اصلی مسئله
 بـه  بتـوان  هـا،  شـاخص  آن در عـدالت  تحقق با تا اند كدام سازمانی عدالت های شاخص

  رسید؟ سازمان در عدالت اجرای
  سؤال فرعی این مقاله نیز چنین است: مفاهیم عدالت چیست؟

  فرضیه تحقیق

 گـزینش،  در عـدالت . 2 مـدیران؛  در عـدالت . 1: اند از عبارت عدالت های شاخصترین  مهم
 ارزیـابی  و نظـارت  در عـدالت . 4 هـا؛  سیاسـتگذاری  در عدالت. 3ساالری؛  شایسته و جذب

هـا عمـدتاً از منبـع     این شـاخص  .پاداش و دستمزد حقوق، پرداخت در عدالت. 5 عملكرد؛
های دیگری نیز وجـود دارنـد كـه در ایـن مقالـه       شوند. البته شاخص استنباط می البالغه نهج

  شود. اختصار از آنها بحث می به

                                                           
  .29اعراف، . 1
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  روش تحقیق

 و داده قرار كار محور را كیفی روش سی،برر مورد حوزه و موضوع نوع براساس حاضر تحقیق
 روش ایـن  در. تحلیلی اسـتفاده نمـوده اسـت    _ روش توصیفی آن،از بودن اكتشافی جهت به

 كـه  هـایی  گـزاره  كرد؛ تأسیس ها گزاره از ای مجموعه از استفاده با را معرفتی های نظام توان می
 آنهـا،  از استفاده با. اند آمده پدید) ص(پیامبر سنّت و وحیانی های آموزه از ای مجموعه از خود

 بـه  رسـیدن  مقدمـۀ  درنهایـت،  همـه  این و شوند می طراحی بحث ساختار و موضوعه اصول
بود. توجه به این نكته ضروری است كه قلمرو اصـلی بـه    عدالت خواهند باب در هایی نظریه

عـدالت  است. در ایـن روش،نخسـت مفـاهیم     البالغه نهجلحاظ منبع تحقیق، كتاب شریف 
های  شوند تا در مسیر تحقیق، خلط و ابهامی صورت نگیرد و آنگاه شاخص خوبی تبیین می به

  شوند. عدالت بیان می

 شناسی عدالت مفهوم

دار مبـاحثی   مفهوم عدالت، همچون خود عدالت، از دیربـاز، مفهـومی مـورد توجـه و میـدان     
آدمیـان، هـدفی در زنـدگی و    اساسی بوده است، زیرا این مفهوم و مصداق، پیوسـته دغدغـه   

هایشان بوده است. بدون روشن شـدن مفهـوم عـدالت،     ها و مطلوب روشی برای تحقق آرمان
لی(ع) . امیرمؤمنان عشدمشخص نخواهد  ،عدالت كاویدنمراد از آن و حدومرزهایش، مسیر 

آن،  شناسـی  در تالش برای تحقق عدالت انسانی، درباره عدالت و مفهوم ،با جایگاه ویژه خود
 یافت. دستتوان به پنج مفهوم  كه میان فراوانی دارد مستقیم، سخن طور مستقیم و غیر به

 قرار دادن و قرار یافتن هر چیز در جای خودش .1

سـت كـه هـر چیـز و     ا معنـا  این مفهوم از عدالت كه مفهومی كهن از عـدالت اسـت، بـدین   
كه امام  بایسته و شایسته آن است، چنانكه كس، در هر حوزه و جایگاهی، آنجا قرار گیرد  هر
 باره فرمود: در اینی(ع) عل

رضـی،   (سـید  نهد كه باید كارها را بدانجا می ،عدالت ؛اَلْع?دْلC ي?ض?عC اDEFGمCور? م?وAاض@ع?ه?ا
  ).437حكمت  ،1368

لحاظ شـده اسـت، و    (ع)این مفهوم در تمام سخنان و عملكرد عدالتخواهانه امیرمؤمنان علی
چیز در جای خود قـرار گیـرد. آن    در حكومت خود بر این بوده است كه همه(ع) امامتالش 

 حضرت در نخستین سخنان خود در مدینه پس از بیعت فرمود:
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وغْـوAالَّذي ب?ع?ثَهC بِالْح?قO لَتُب?لْـب?لُنN ب?لْب?لَـةً، وA لَتُ Cي?عـ V ْدرِ ح?تـَّ وXطَ الْقـ@ اطُنN سـ? د? ر?بCنN غَرZب?لَـًة، وA َلتُسـ?
ــر?نَّ  ــرCوا، وA َليCْقص@ ــانُوا َقص? ــابِقُونَ ك\ ــبَِقنN س? Zلَي?س Aو ،Zــفَلَ�^م Zا_س Zــ`ك^م َaZا_عAو ،Zــ`ك^م َaZا_ع Zــفَلُ�^م Zا_س

گمان سخت زیر و رو،  حق برانگیخت، بی به خدایی كه او را به ؛س?بNاقُونَ ك\انُوا س?ب?قُوا
یگ جوشان بـا كفگیـر   شدت غربال خواهید شد، و همچون مواد موجود در د و به

اند، به موضع حـق   در پایین قرار گرفته ]به ناحق[ هم خواهید گردید، تا آنان كه در
در باال مستقر  ]اند و به ناحق امتیازاتی كسب كرده[كه  واالی خود بازگردند، و آنان

عـدالتی و   بر اثر بـی [ اند، به جای پایین خود جای گزینند. و باید پیشتازانی كه شده
ناحق] و به ، [اند، حتماً پیشی گیرند عقب مانده ]طلبی و كوتاهی در حقشان فرصت
گیرندگانی كه پیش افتاده بودند، به جـای مناسـبِ خـود در عقـب بـازپس       سبقت
 ).16، كالم 1368رضی،  (سید روند.

آورد، نخسـتین چیـزی    مدیریت به میان می حكومت و آنگاه كه سخن از(ع) امیرمؤمنان علی
هـایش، در جـای مناسـبش     كس، براساس شایسـتگی  دهد، قرار گرفتن هر وجه میكه بدان ت

 :است، و این مفهوم عدالت در این حوزه است

ــمZ بِا_مZِرال Nــه@ ف@يــه@ CهCَلمZا_ع Aــه@ وZع?َلي ZمCاهAــو ــbEمZرِ ا_قْ FGبِهــذَا ا cالنَّــاس Nنَّ ا_ح?ــقeا ،Cه?ــا النَّــاسfمــردم!  ؛ا_ي
كسی است كه بدان تواناتر باشد، و در آن بـه فرمـان   سزاوارترین كس به زمامداری 

  ).173، خطبه 1368رضی،  (سید خدا داناتر

چیز را بـه   آورد، و خیانت در آن، همه پاسداشت این مفهوم از عدالت، هر چیز را به سامان می
  كشاند. نابسامانی می

 . انصاف و داد2

ردن یا به نیمـه  به معنای چیزی را نصف ك »ن@صZف«و  »نُصZف«و  »نَصZف«ۀاز ماد »انصاف«واژه 
: روز بـه  »نَص?ـف? النَّه?ـارC«به نیمه عمر رسـیدم؛   »نَص?ْفتC عCمZرِي«كه گویند:  رساندن است، چنان

: آن چیز را میان آن دو مرد به نصف تقسیم كـرد و بـه   »ء? ب?يZن? الـرNجCَليZنc نَص?ف? الشXiَّ«نیمه رسید؛ 
 : آن چیـز نصـف شـد و بـه نیمـه رسـید      »ءC يCنْص@ـفC اeنْص?ـافًا الشَّـXi«؛ هر كدام نیمی از آن را داد

  ).956، ص1387بن فارس،  (احمد
در روابط و مناسبات اجتماعی و امور سیاسی و اداری به مفهـوم نصـف كـردن     »انصاف«

و حفظ حقـوق دیگـران هماننـد حفـظ      »داد«سود و زیان میان خود و دیگران و پاس داشتن 
ر مقام داوری حقوق طرفین را یكسان و برابر رعایت كردن است. انصاف در حقوق خود، و د
كس حقوق دیگران را رعایـت كنـد و آن را چـون حقـوق      است كه هرا معن این وادی، بدین
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خواهـد، بـرای    خود بداند و برای دیگران حقوقی برابر خود قائل باشد و آنچه برای خود مـی 
 ای زنـدگی را میـان خـود و مردمـان برابـر تقسـیم نمایـد       ه دیگران نیز بخواهد و مزایا و بهره

  ).571، ص1372(مهدوی كنی، 
(ع) هـای علـی   همچنین به معنای دادخواهی و گـرفتن حـق و دادن آن اسـت. در آمـوزه    

 است:  آمده

Cنْص?افeEFGا C231، حكمت 1368رضی،  (سید عدالت یعنی انصاف ؛الْع?دْل.( 

آمده است و آن حضرت در سـخنی در اوایـل    »داد«و  »انصاف«در این بیان، عدالت به مفهوم 
گیری دادخواهانه خویش اشـاره   به موضع ،)117و  116، ص1377، بغدادی( زمامداری خود

 كرده و فرموده است:

CمZاي Aو  V ه@، ح?تـَّ ال@م? بِخ@ز?ام?تـ@ bEقُود?نَّ الظـَّ ه@، وG Aـ\ نZ ظَال@مـ@ ل? ال Nه@ DE\Gنْص@ف@نN الْم?ظْلُـوم? مـ@ ا_وXرِد?هC م?ْنهـ?
به خدا سوگند، كه داد ستمدیده را از آنكه بـر او سـتم كـرده    ؛ الْح?قO وA اeنْ ك\انَ ك\ارِهqا

 بستانم، و مهار سـتمكار را بگیـرم و بـه نـاخواه او، تـا بـه آبشـخور حـق كشـانم         
 ).136، كالم 1368رضی،  (سید

ی انصاف و دادستانی و گرفتن حـق  در اینجا عدالتخواهی، تالش برای تحقق عدالت، در معنا
ای بـه كـارگزاران    ستمدیده و رساندن آن حق به وی، آمده است. همچنین حضـرت در نامـه  

 خراج فرموده است:

Zا_نْفُس@�^م Z1368رضـی،   (سـید  پس داد مردم را از خـود بدهیـد   ؛فَا_نْص@فُوا النَّاس? م?ن ،
 ).51 نامه

هـای خـویش، از روی    و انجام وظایف و مأموریـت یعنی كارگزاران در رفتار و مناسبات خود 
درستی، همچـون   پا نگذارند و حقوق مردمان را به عدالت و داد رفتار كنند و هیچ حقی را زیر

 در سخنی هشداردهنده فرموده است:(ع) حقوق خود پاس دارند. امیرمؤمنان علی

Cــلَب?ه ــال@مr س? ــن? الظَّ ــوم? م@ ــفِ الْم?ظْلُ ــمZ يCنْص@ ــنZ لَ ــ م? N الCــه ــر ؛هC قَْدر?َت ــتمدیده از  ه ــه داد س ك
، 1360(خوانسـاری،   نستاند، خداوند قدرت و توانایی او را سـلب نمایـد   ستمگر

 ).410، ص5ج

در اینجا نیز عمل به عدالت همان دادستانی و گرفتن حق ستمدیده از سـتمگر و رسـاندن آن   
را چون حقـوق خـود    حق به وی است، كه در نگاه پیشوایان دین دادستانی و حقوق دیگران

  های برتر، عمل به عدالت است، دانستن و پاس داشتن، از مصداق
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 . مساوات3

منـدی از   عدالت در آنجا كه سخن از حقوق عمـومی و قـرار گـرفتن در برابـر قـانون و بهـره      
های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، به مفهوم مساوات و برابری اسـت   فرصت

هـای گونـاگون اسـت، بـه      قوق شخصی و مراتب و مالحظه توانمنـدی و آنجا كه سخن از ح
شدت به این امر توجه داشـت   به (ع). امیرمؤمنان علیباشد میها  مفهوم تفاوت و تناسب حق

 و پاس داشته شود، چنان هدشدرستی شناخته  كرد این مفاهیم در جای خودش به و تالش می
 سردار سپاه حْلوان، فرمود: 1بن قُْطبه،  كه در نامه خود به اَسود

پس باید  ؛فَلْي?�^نZ ا_مZرC النَّاسc ع@نْدَكَ ف@i الْح?قO س?وAاءq، فَاeنَّهC لَيZس? ف@i اْلج?وXرِ ع@وAضt م@ن? اْلع?ْدلِ
 كار مردم در آنچه حق است، نزد تو یكسان باشد، كه ستم را با عدل عوض ندهند

 ).59، نامه 1368رضی،  (سید

شود، عدالت به  ن داده است كه در آنچه حقوق مردم و حقوق عمومی شمرده میفرما(ع) امام
گذاری، ستم بـر   گونه تفاوت نیست، كه در صورت تفاوت معنای مساوات است، و جای هیچ

های عمومی، عدالت ورزیدن به معنـای پـاس داشـتن مسـاوات      آنان است. همچنین در بهره
آن حضـرت كـارگزار    سـوی پسر هبیره شـیبانی كـه از   در نامه خود به مصقَلَه (ع) است. علی

 بوده، فرموده است: )فیروزآباد(اردشیرُخّره 

َك مC فَـXi ب?لَغَن@i ع?نْكَ ا_مZرt اeنْ ك^نْت? فَع?لَتَهC فَقَدْ ا_سZخَطْت? اeلهَِك، وA ا_ْغض?بZت? اeم?ام?كَ: ا_نـَّ ء?  تَْقسـ@
 Cل@م@ين? الَّذِي ح?اَزتْهZسCالْم Zن كَ مـ@ يم?نc اعZَتامـ? او|هCمZ فـ@ ه@ دِمـ? Zع?َليـ Zا{ِريقَـت Aو ،ZمCولُهCخُي Aو ZمCهCِرم?اح

وAاًنا، ا_عZر?ابِ قَوXم@كَ. فَوAالَّذِي فَلَق? الْح?بNةَ وA ب?ر?ا_ النَّس?م?ةَ َلئ@نZ ك\انَ ذل@كَ ح?ق�ا َلَتجَِدنَّ بِكَ ع?َل�i ه?
َaَلَتَخ@فَّن? ع@نْدِي م@يز?انًا. ف Aدِيِن@كَ َفتَك̂ونَ م@ن? و cقZْني?اكَ بِم?حCد ZحrلZتُص E\GAكَ، وOر?ب Oبِح?ق ZتَهِنZتَس `

Xiم?ة@ هـَذا الْفَـ Zق@سـ i ل@م@ين? فـ@ ZسـCن? اْلم E\G وA اeنَّ ح?قN م?نZ ق@ب?لَكَ وA ق@ب?َلنَـا مـ@ ء�  اbEFGخْس?رِين? ا_عZم?اE�G. ا_
از تو به من خبری رسیده است، اگـر چنـان   ؛ رCونَ ع?نْهCس?وAاءt ي?رِدCونَ ع@نْدِي ع?لَيZه@ وA ي?صZدُ

كرده باشی خدای خود را به خشم آورده باشی و امام خویش را نافرمانی كرده. تـو  
شــدن  شــان گــردآورده، و ریختــهیها هــا و اســب غنیمــت مســلمانان را كــه نیــزه

انـد،   زیدهد، و تو را گهایی كه خویشاوندان تواَن شان فراهم آورده، به عربیها خون
كنی! به خدایی كه دانه را كفیده و جاندار را آفریده، اگر این سخن راست  پخش می

باشد، نزد من رتبت خود را فرود آورده باشی و میزان خویش را سبك كـرده. پـس   
حقّ پروردگارت را خوار مكن و دنیای خود را به نابودی دینت آباد مگـردان كـه از   

                                                           
اخـتالف اسـت (ر.ك:    البالغـه  نهـج دربارۀ نام این سردار امام(ع) كه ُقطبه است یا ُقطَنه یا َقطیبه میان مورخـان و شـارحان   . 1

  ).145، ص17، جالبالغه شرح نهج الحدید، أبی ابن
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برنـد، حقّشـان از    سـرمی  مسلمانانی كه نزد تو و ما بهجمله زیانكاران باشی. بدان! 
گیرنـد و   آیند، حقّ خود را می این غنیمت یكسان است. برای گرفتن آن نزد من می

 ).43، نامه 1368رضی،  (سید گردند بازمی

فشرد كـه آن   های عمومی و سرانه جامعه را به مساوات داد و بر آن پا بهره(ع) امیرمؤمنان علی
دانست، یعنی در چنین مواردی عدالت بـه مفهـوم مسـاوات اسـت. در      عدالت میرا عمل به 

قـانون و مالحظـات قـانونی    های همگـانی،   تمام مواردی كه معطوف به حقوق عمومی، بهره
در (ع) امیرمؤمنـان علـی  ، و جای هیچ تبعیضی نیست. عدالت به مفهوم مساوات استاست، 

 ای به كارگزاران خود فرموده است: نامه

Aَك،  و i ح?يZفـ@ آسc ب?يZنَهCمZ ف@i اللَّحZظَة@ وAالنَّظْر?ة@، وAاeEFGشَار?ة@ وAالتَّح@يNة@، ح?تE\G Vَّ ي?ْطم?ع? اْلعCَظم?اءC فـ@
دْل@كَ و با همگان یكسان رفتار كن، گاهی كه گوشه چشم  ؛وE\G A ي?يZا_س? الضfع?فَاءC م@نZ عـ?

نگاهشـان كنـی؛ یـا یكـی را بـه اشـارت       رو  به آنان افكنی، یا با تمام چهره از روبه
نبندنـد، و   ]بـر نـاتوان  [ستم  خوانی، یا به یكی تحیتی رسانی. تا بزرگان در تو طمعِ

 ).46، نامه 1368رضی،  (سید ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند

 بكر، آنگاه كه او را به استانداری مصر گماشت، چنین نگاشت: بن ابی  محمد او در عهد خود ب

 Aا_س? و Zي?يـ E مZ، وGAـ\ Cكَ َلهـ i ح?يZفـ@ اءC فـ@ ع? اْلعCَظمـ? E ي?طْمـ? G Vـ\ آسc ب?يZنَهCمZ ف@i اللَّحZظَة@ وAالنَّظْر?ة@، ح?تـَّ
Zع@دْل@كَ بِهِم Zم@ن Cع?فَاءfنگری  بنگر به همگان، خواه به گوشه چشمو به یك چشم ؛ الض

تو طمع ستم بر ناتوانان رو نگاهشان كنی، تا بزرگان در  و خواه با تمام چهره از روبه
 ).17، نامه البالغه نهج( نبندند، و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند

چنانچه در حقوق عمومی و قوانین همگانی و آنچه بهره همگان در آن یكسان است، تبعیضی 
عـدالتی بیـداد كنـد و قدرتمنـدان،      شود كه بـی  ای فراهم می از سوی زمامدارن رواگردد، زمینه

آنچه خواهند بر سرِ مردمان آرند، و ناتوانـان از عـدالت برابـر در     جویان هر یان و مكنتزورگو
  قانون و حقوق عمومی مأیوس شوند.

 حقّی به حقّش . رعایت حقوق و رساندن هر ذی4

جا آوردن آن است، و اینكه حـقّ هـر    از مفاهیم اساسی و كلیدی عدالت، رعایت حقوق و به
 فرموده است:(ع) ن آن، هرچه باشد، ادا گردد. امیرمؤمنان علیحّقی به تناسب میزا ذی

َنهCمZ، وA َق Zب?يـ fق زN اْلحـ? ا، عـ? ا ح?قَّهـ? هC، وA ا_دNى الْـوAال@i اeَليZهـ? تZ فَاeذَا ا_دNتِ الرNع@يNةُ اeلVَ الْوAال@i ح?قـَّ امـ?
ر?تZ ع? دْلِ، وA جـ? ال@مC الْعـ? َلح? بِـذل@كَ م?نَاهrجC الـدِّينc، وA اعZتَـدَلَتZ م?عـ? َننC؛ َفصـ? fَلهِـا السـE\Gا_ْذ Vلَـ

َداء� ZعـbEFGا Cعrم?طَـام Zت پـس چـون مردمـان حـقّ      ؛الزNم?انُ، وA طُمrع? ف@i ب?قَاء� الدَّوXلَة@، وA ي?ئ@سـ?
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ارنــد، و زمامــدار حــقّ مردمــان را بـه جــای آرد، حــق میــان آنــان  ذزمامـدار را بگ 
های عدالت برجا، و سـنّت چنـان    نشانههای دین پدیدار، و  مقدار شود، و راه بزرگ

كه باید اجرا. پس كاِر زمانه آراسته گردد، و چشم امید در پایداری دولت پیوسته، و 
 ).216، خطبه 1368رضی،  (سید های دشمنان بسته چشمداشت

در پـی آن  (ع) در اینجا برپا شدن عدالت، همان به جای آوردن و رعایت حقوق است؛ و امـام 
 كه فرمود: حقّ شایسته خود برسد، چنان كس به را در همه امور بزداید و هر ها بود كه ستم

Cم@نْـه Nق V آخُـَذ اْلحـ? ع@يفt ح?تـَّ  ؛الَّذل@يلC ع@نْدِي ع?ِزيزt ح?تVَّ آخُذَ الْح?قN لَـهC، وAالْقَـوِيf ع@نْـدِي ضـ?
ـ   خوار نزد من گران منـد  و برگـردانم، و نیرو ه امقدار است تا هنگامی كه حـقّ او را ب

 ).37، كالم 1368رضی،  (سید خوار است تا آنگاه كه حق را از او بازستانم

داران، مخالفانی باشـند   عدالت در این مفهوم، رعایت حقّ هر دارای حقّی است، هرچند كه آن حق
 درباره پاسداشت حقوق آنان به ایشان فرمود:(ع)  كه امیرمؤمنان علی همچون خوارج؛ چنان

E ا_م?ا اeنَّ  م?هC، وGAـ\ Zه@ ا_نْ تَْذك̂روا ف@ي?هـا اسـN م?س?اجَِدال Zك^مCنَعZنَم E\G :تُمۇنَاZثًا م?ا ص?ح@ب`َaَع@نْدَنَا ث Zلَ�^م
Xiَالْف Cك^مCنَعZَدو�َنا نَمZَتب Vَّح?ت Zنَُقات@لُ�^م E\GAدِيِنَا، وZم?ع? ا_ي Zديِ�^مZا_ي Zبدانید كه شما نـزد   ؛ء? م?ا د?ام?ت

گیریم: شما  كه تا هنگامی كه همراه ما هستید آنها را از شما بازنمیما سه حق دارید 
كنـیم، و شـما را از    آورید منع نمـی  را از مساجد خدا كه نام او را در آنها بر زبان می

م تـا زمـانی كـه دسـتتان در جنـگ همـراه ماسـت محـروم         یدرآمد عمومی و غنـا 
، 1385اثیـر،   (ابـن  جنگـیم  ا نمیاید با شم سازیم، و تا جنگ را با ما آغاز نكرده نمی

 ).335، ص3ج

 روی . اعتدال و میانه5

و در روابـط و مناسـبات   (ع) علـی  هـای امـام   روی در آمـوزه  عدالت به مفهوم اعتدال و میانـه 
شخصی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی مورد توجـه و تأكیـد اسـت، چنـان كـه در      

 سخنان آن حضرت آمده است:

َدل?ع?لَيZكَ بِالْقَ نZ ا_خَـَذ بِـه@ عـ? ار?، وA مـ? دِ جـ? Zالْقَصـ cن كارهـا   در ؛صZدِ ف@i اDEFGمCوِر فَم?نZ ع?دَل? عـ?
كه بدان پایبنـد    روی روی برگرداند، ستم كند و هر میانه كه از ، زیرا هرباش رو میانه

 ).20، ص2، ج1407ورزد (آمدی، گردد، عدالت 

 ه است:حنفیه فرمود بن  و در سفارشی به فرزندش محمد

، از راه حق منحرف شود و سـتم  گویدروی را ترك  كه میانه هر؛ م?نZ تَر?كَ الْقَصZدَ ج?ار?
 ).75تا، ص (صدوق، بی كند
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 چنین آمده است: 1،به یكی از كارگزارانش(ع) این مفهوم از عدالت در نامه امام

ظًَة وA َقسZوAًة، وA احZت@قَـارqا و ج?فْـوAًة؛ وA َنظَـرZتC ا_مNا ب?عZدُ، فَاeنَّ د?ه?اق@ين? ا_هZل? ب?لَدِكَ شَ�\وXا م@نْكَ غ@لْ
مZ جِْل Cَلهـ Zفَـاْلب?س .Zدِه@مZا ل@ع?هXفَوZي?ج Aا وXقْص?وCا_نْ ي E\G Aو ،Zك@هِمZا ل@ش@رXدْنَوCنْ يbE@G `ًaZا_ه ZمCهZا_ر Zا فَلَم qب?ابـ

Zم Cلَهـ Zد?اوِل Aبِطَر?فٍ م@ن? الشِّدَّة@، و CهCتَشُوب cن?  م@ن? اللِّينZي مZ بـ? Cَلهـ ZجCز Zامـ Aا�فَـة@، وNالر Aة@ وAو Zن? الَْقسـZي بـ?
اما بعد، دهقانان شهر تـو شـكایت   ؛ شَـاء?ال NهC التَّقِْريبِ وAاeEFGدZنَاء�، وAاeEFGبZع?ادِ وAاeEFGقْص?اء�. اeنْ

ورزی و ُخردشان  داری. ستمشان می كنی و سختی روامی دارند كه با آنان درشتی می
انـد نتوانشـان بـه خـود      ن در كارشان نگریستم، دیدم چـون مشـرك  شماری. م می

ند نشـاید آنـان را رانـد. پـس، در كـار آنـان       ا نزدیك گرداند، و چون در پناه اسالم
. زمانی نزدیكشان آور و نی و سختگیری نمامهربابجا  و آمیز  درشتی و نرمی را به هم

 ).19، نامه 1368رضی،  هللا (سیدشاءا إن ،زمانی در دورتر

كارگزار خود را به رفتاری به دور از افراط و تفریط فراخوانده، كه عدالت، (ع) امیرمؤمنان علی
  روی است. اعتدال و میانه

  جایگاه و اهمیت عدالت سازمانی

هـای اولیـه خـود را از تحقیقـات آدامـز       ها، داده مطالعات مربوط به عدالت در حوزه سازمان
م، به بعد اتفاق 1990است، ولی بلوغ این مطالعات از سال ) روی مفهوم برابری گرفته1965(

مندی به عـدالت سـازمانی شـهرت و محبوبیـت      تازگی عالقه رسد به افتاده است و به نظر می
نـژاد،   پـور و پیـران   به اوج خـود رسـیده اسـت (قلـی     2بسیاری یافته و در مطالعات فراتحلیل

كاركنـان از برخوردهـای منصـفانه در كـار     ). برخی عدالت در سازمان را بیانگر ادراك 1386
  ).1384دانند (رضاییان،  می

  كند. )، عدالت سازمانی را رفتار منصفانه سازمان با كارمندان تعریف می1990( 3گرینبرگ
دادهـایی را از نظـر زمـان، تـالش و ماننـد اینهـا بـه         ها، درون راد با عضویت در سازماناف

دادها یا مزایای گوناگون را در دو گـروه   ا نیز در قبال آن، برونه ها ارائه نموده و سازمان سازمان
نمایند. چگونگی توزیع ایـن مزایـا از اهمیـت     اقتصادی و احساسی اجتماعی به افراد ارائه می

دهنـدۀ   گرفته در مورد مبحث عـدالت، نشـان   ای برخوردار است. تحقیقات صورت العاده فوق
شـده و  ه، ماهیت مزایای توزیـع  ین مزایا توزیع گردیدهایی كه ا این موضوع است. افراد روش

                                                           
، أنسـاب االشـراف  ذری، بن سَلمه ارحبی است (ر.ك: بال اند، این كارگزار، عمرو با توجه به آنچه بالذُری و یعقوبی نقل كرده. 1

  ).203، ص2، جتاریخ الیعقوبی؛ 390، ص2ج
2. meta-analysis 3. Greenberg  
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گیرد را مورد ارزیابی قـرار داده و ادراكـاتی    همچنین چگونگی رفتارهایی كه با آنها صورت می
بینـی   ای بـرای پـیش   آورند، كه ایـن خـود زمینـه    از عادالنه یا ناعادالنه بودن آنها به دست می

  شود. ن با افراد در آینده میعادالنه یا ناعادالنه بودن برخورد سازما
به اعتقاد گرینبرگ، درك عدالت در سازمان، یك اصل و الزام اساسـی بـرای اثربخشـی و    

هـا و همچنـین رضـایت شـغلی افـراد سـازمانی اسـت و بـدون ایجـاد           كاركرد مؤثر سازمان
ی ها، انگیزش و هـدایت افـراد سـازمانی امـر     هایی برای درك این عامل مهم در سازمان زمینه

مشكل برای مدیران است. تحقیقـات بیـانگر ایـن موضـوع هسـتند، كـه وقتـی افـراد درك         
كل سـازمان واكـنش منفـی نشـان      های سازمان داشته باشند، به داده عدالتی در توزیع برون بی
  ).2001 1كاراش و اسپكتور، _ دهند (كوهن می

و تعـاملی   4ای یـه رو 3عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، 2به نظر مورمن
  ).1999 6شود (اسكاندور، تعریف می 5ای یا مراوده

نظران عدالت در سازمان را بـه انـواع متعـدد     بندی یادشده برخی صاحب عالوه بر تقسیم
هـا صـرف نظـر     بنـدی  كنند كه با توجه به نداشتن اتفاق نظر، از این دسـته  دیگری تقسیم می

ای  انی در نظر مورمن را كه به سه نوع توزیعی، رویـه كنیم. در اینجا الزم است عدالت سازم می
  شود، تبیین كنیم: ای تقسیم می و مراوده

  . عدالت توزیعی1

هـا اسـت    بیانگر ادراك افراد از میزان رعایت عدالت در توزیـع و تخصـیص منـابع و پـاداش    
  ).1384(رضاییان، 

ائـه گردیـد، ایـن    سـال پـیش ار   50) كـه حـدود   1965استیسی آدامز ( 7در نظریه برابری
ای دریافت نماینـد.   اند در قبال انجام كار، پاداش منصفانه موضوع مطرح شد كه كاركنان مایل

هـا   شود كه كاركنان احساس كننـد نسـبت ورودی   طبق این نظریه، برابری، زمانی حاصل می
هـا در همكارانشـان برابـر باشـد      هـا) بـا همـین نسـبت     هـا (پـاداش   ها) به خروجـی  (تالش

  گردد. ). این معنی از عدالت به عدالت توزیعی برمی1996 9و ماتسون، 8نكویچ(ایوا

                                                           
1. Cohen-Charach & Paul E. Spector 2. Moorman  
3. distributive justice 4. procedural justice  
5. interactional justice 6. Scandura  
7. equity theory 8. Ivancevich  
9. Matteson 
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اند؛ زیرا بـر توزیـع    نظران، نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده برخی صاحب
ها بـرای دسـتیابی بـه سـطح بـاالیی از انگیـزش تمركـز دارد         عادالنه درآمدها در میان انسان

  ).1385(مشرف جوادی و دیگران، 

  ای . عدالت رویه2

برای جبران خدمتشان و نه  گیری های جاری در تصمیم به برداشت افراد از عادالنه بودن رویه
ای ادراكات افراد نقـش اساسـی    بنابراین، در عدالت رویه كند. اشاره می توزیع واقعی درآمدها

هـا بسـتگی دارد و نـه     ها به چگونگی ادراك آنها از رویـه  داشته و واكنش افراد نسبت به رویه
  ).1383ها (رضاییان،  ماهیت واقعی رویه

دالنـه  غیرعا ها و فراگردهای كند كه افراد حق ندارند و نباید از روش همچنین این عدالت بیان می
  ).2001و دیگران،  3؛ كلكوییت2001 2و اسپكتور، 1كاراش  _ به نتایج عادالنه دست یابند (كوهن

  ای . عدالت مراوده3

كننـد   نیز استنباط مـی شود  با آنان می شخصی از برخوردی كه در روابط متقابل عدالت را افراد
  ).1387شود (ذاكر اصفهانی،  ای تعبیر می كه از آن به عدالت مراوده

كند كه افراد حق ندارند در راه رسیدن بـه اهـداف عادالنـه،     همچنین این عدالت بیان می
و  5؛ بالكلـی 2006و دیگـران،   4مراوداتی غیر عادالنه را میان خود و دیگران رقم بزننـد (رگـو  

  ).2005دیگران، 
تـار  كنند: جزء فرعی اول، همـان رف  ای را به دو جزء فرعی تقسیم می بعضی عدالت مراوده

شـود و جـزء فرعـی دوم شـامل توضـیحات و       منصفانه، مؤدبانـه و محترمانـه را شـامل مـی    
كنـد. در ایـن    های ناگوار و ناخوشایند را بیـان مـی   های اجتماعی است كه دلیل اتفاق گزارش

تـر   شود افراد زمانی كه به اندازه كافی با حقایق آشنا شوند، بسیار با گذشت خصوص گفته می
  ).1385مان بیان نشدن حقایق (مشرف جوادی و دیگران، هستند تا در ز

  های عدالت سازمانی شاخص

ای  یك از انواع عدالت توزیعی، رویه بندی آقای مورمن را بپذیریم، برای هر اگر اساس تقسیم
  های ذیل را ارائه كرد: توان شاخص ای می و مراوده

                                                           
1. Cohen-Charash 2. Spector  
3. Colquitt 4. Rego  
5. Blakely 
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  های عدالت توزیعی الف) شاخص
  براساس عملكرد؛پرداخت حقوق، دستمزد   . 1
  اعطای پاداش براساس كردار و عملكرد؛  . 2
،  ساالری) و عدالت در گـزینش  ها و دادن حق به صاحب حق (شایسته اعطای مسئولیت  . 3

  جذب و استخدام؛
  نظارت و ارزشیابی دقیق عملكرد؛  . 5
  تالش و رنج كسی را به حساب دیگری نگذاشتن؛  . 6
  ارزش خدمات را ناچیز نشمردن؛  . 7
كار كوچك كسی را به خاطر شرافتش بزرگ نشمردن و كـار بـزرگ كسـی را بـه خـاطر        . 8

  اش كوچك نشمردن؛ گمنامی
  حقوق كافی دادن؛  . 9

  المال به همه؛ اختصاص دادن سهم مساوی از بیت  .  10
  رفع كردن مشكالت طبقات پایین و ادای حق آنها؛  .11
  نبستن به سود آنان و به ضرر دیگران؛ اردادامتیاز ندادن به خویشان و اطرافیان و قر  .  12
  پرهیز از امتیازخواهی در امور برابر با دیگران.  .  13

  ای های عدالت رویه ب) شاخص
  ها؛ گذشت كردن هنگام مشاهده اشتباه  . 1
  به دور از احساسات و استفاده از قدرت عقل و تفكر؛ گیری تصمیم  . 2
  ؛ها ها و دشمنی تالش در جهت رفع كینه  .3
  فكر، صالح و حقگو؛ استفاده از معاونان و افراد خوش  . 4
  پروری؛ عالقه نداشتن به ستایش و چاپلوس  .5
  مجازات مقامات خیانتكار به بدترین شكل؛  . 6
  دوری از ظاهرسازان و فریب نخوردن از آنان؛  . 7
  روی برنتافتن از فرودستان؛  . 8
  شكیبایی در دادن حق و تحمل مشكالت آن؛  .9

  شكنی و نقض قرارداد؛ دوری از پیمان  .  10
  دوری از خُلف وعده (گفتن و عمل نكردن).  .  11
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  ای های عدالت مراوده ج) شاخص
  مهربانی با همگان؛  . 1
  احساس برادری دینی و برابری با همگان؛  . 2
  آسان گرفتن بر همگان؛  . 3
 نگشتن؛از بخشش دیگران پشیمان نشدن و از تنبیه آنان خوشحال   . 4

  دوری از استبداد و خودكامگی؛  . 5
  بینی، غرور و خودپسندی؛ دوری از خودبزرگ  . 6
  های دیگران؛ ها و زشتی پنهان نگه داشتن عیب  . 7
  جلب اعتماد همگان؛  . 8
  نیكوكاری با همگان؛  . 9

  دلسوزی كردن و تفقد پدرانه نسبت به زیردستان؛  .  10
  های آنان؛ ردستان و آسایش خانوادهتالش كردن برای آرامش روانی زی  .  11
  ستودن زیردستان و برشمردن كارهای مهم آنان؛  .  12
  نشستن فروتنانه در مجلس عمومی با نیازمندان؛  .  13
انـد و تحمـل    دوری جستن از ارعاب و ترساندن افرادی كه برای گـرفتن حقشـان آمـده     .14

  سخنان درشت آنان؛
  دوری جستن از بدخلقی؛  .  15
  گو بودن به صورت شخصی در صورت ناتوانی منشیان و دستیاران؛پاسخ  .  16
  پنهان نشدن از دیدگان توده مردم؛  .  17
  . دوری از منت نهادن و برشمردن كارهای خود؛18
  در اختیار گرفتن تندی زبان؛  .  19
  فروخوردن خشم.  .  20

اكنون با توجه به روشن شدن مفهوم عدالت و جایگاه و انواع عدالت در سازمان، به دلیل 
امام علـی(ع) را بـه بحـث و     البالغه نهجها در  ترین شاخص گنجایش محدود مقاله، تنها مهم

  گذاریم. بررسی می

  متّصف بودن مدیران به صفت عدالت. 1

ترین شـاخص، اتصـاف    سازمانی و اساسیترین شاخص عدالت   شاید بتوان ادعا كرد كه مهم
مدیران و زمامداران به عدالت اسـت؛ زیـرا اگـر مـدیران خـود متصـف بـه عـدالت نباشـند          
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توان عـدالت مـدیران را مقدمـه و     رو، می توانند عدالت را در سازمان محقق نمایند؛ از این نمی
ای آنگـاه   ای و مراوده ای برای تحقق عدالت سازمانی برشمرد. یعنی عدالت توزیعی، رویه پایه

 آیند كه خود مدیر دارای عادل باشد. حاصل می

 در اداره اموررا توانند عدالت  كسانی می، البالغه نهجهای حضرت علی(ع) در  براساس آموزه
بر استحقاقش  چیز را در جای خود و بنا كس و هر  و تبعیض رواندارند و هر درستی پاس دارند به

و متّصف به صفت عـدالت باشـند، كـه اگـر      محقق كرده باشنددر خود قرار دهند كه عدالت را 
یابد. اداره امور براساس اصـل عـدالت، كسـانی را     معنا نمی درستی به عدالتخواهی، ین نباشدچن
 ند. امیرمؤمنان علی(ع) فرموده است:كرده باشطلبد كه عدالت را در خود محقق  می

ْدل? ال Nه@ اeلَيZه@ ع?بZدًا ا_ع?انَهC ادِال Nه@، اeنَّ م@نZ ا_ح?بO ع@ب? ع@ب?اد? هC اْلعـ? ه@... قَـدْ ا_لْـز?م? نَْفسـ? ، ال NهC ع?َلV نَْفسـ@
اE�Geا_مNه?ا، فَك\انَ ا_و�لC ع?دْل@ه@ نَف�iْ الْه?وAى ع?نZ نَفْس@ه@، ي?ص@فC الْح?قN وA ي?عZم?لC بِه@.  E\Gي?دَعCل@ْلَخيZرَِغاي?ًة

اE�Ge قَص? ای اسـت   ترین بنده نزد خدا، بنده گمان محبوب بندگان خدا! بی؛دَه?اوE\GAم?ظ@نَّةً
كه خدا او را در پیكار نفس یاری كرده... او عدالت را بر خود گماشته، و نخسـتین  
نشانه آن این است كه هوا و هوس را از دل برداشته؛ حق را وصف كند و آن را بـه  

ذارده، مگـر اینكـه بـدان روی    كار بندد؛ هیچ هدف دوری را برای خیر از دست نگ
رضـی،   (سـید  نهاده، و هیچ گمانی به گزینش نیكی نَبَرد جز اینكه آهنـگ آن كنـد  

 ).87، خطبه 1368

آن است كه این عدالت را انسان خود باید بر خـویش بگمـارد و مقـرر     (ع) بیانگرامام سخن
؛ و چنین كسی حقوق را شود ها آغاز می و هوس ها از هوا نكردن از پیروی چنین عدالتی. سازد

گیـرد. انسـان    كند؛ و هر نیكی را پـی مـی   خیزد و بدان عمل می شناسد و به وصف آن برمی می
ـ    های چنین زیستی را به جان می مدار سختی عدالت كنی و سـتمكاری  خرد و بـه سـوی مرزش

خـود  مـدار، دربـاره    ، نمونه واالی انسـان عـدالت  (ع)كه امیرمؤمنان علی كند، چنان میل نمی
 گونه بیان كرد: این

Ai لُبCه?ا  وAال Nه@ لَوX ا{عZط@يتC اbEFGقَال@يم? السNبZع?ةَ بِم?ا تَحZت? ا_فaَْ`ك@ه?ا ع?َلV ا_ْن ا_عZصـ@ Zلَـة� ا_سـZَنم i ه? فـ@ Nال ـ
Cلْب? شَع@ير?ة� م?ا فَع?لْتُـهCهاست آن به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان؛ ج

ای خـدای را نافرمـانی نمـایم و پوسـت      رای اینكه در حقّ مورچـه به من بدهند، ب
 ).224، كالم 1368رضی،  (سید جوی را از دهانش بربایم، چنین نخواهم كرد

الزمـه حركـت    .دارد نگـرد و آن را پـاس مـی    گونـه بـه عـدالت مـی     مـدار ایـن   انسان عدالت
گفتن از عدالت آسـان  سوی، تربیتی است كه محصول آن چنین انسانی باشد، كه سخن  بدین

 است و پایبند عدالت بودن و عدالت را مدار زیستن قرار دادن، سخت دشوار:
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پس حق در وصف كردن ؛ فَالْح?قf ا_وXس?عC اbEFGشْي?اء� ف@i التَّوAاصCفِ، وA ا_ضZي?قُه?ا ف@i التََّناصCفِ
ف تر اسـت، ولـی در بـه اجـرا درآوردن و از یكـدیگر انصـا       از همه چیزها گسترده

 ).216، خطبه 1368رضی،  (سید تر است جستن از همه چیز تنگ

 انـد:  از آن جملـه  یابـد كـه   هایی معنا مـی  عدالت فردی با شاخصه(ع) های امام علی در آموزه
 ورزی. ، داوری كردن به زیان خود، عدالتخواهی و انصافپایبندی به موازین عدالت

ین عدالت باشد؛ هر چیز را به جـای خـود   در انسانی ظهور دارد كه پایبند به مواز ،عدالت
بنهد، حقوق را پاس بدارد، ستم و تبعیضـی روانـدارد و در حـدود و مرزهـا زیسـت نمایـد.       

ـ   (ع) امیرمؤمنان علی ون وجـود او راه  ؤخود نمونه واالی انسانی است كه عـدالت در همـه ش
تـرین   اشت و كوچـك یافته، بلكه با او سرشته شده بود. او هرگز به كسی كمترین ستمی رواند

زننـده   موازین عـدالت را دربـاره ضـربت    ا نگذاشت، تا جایی كه پایبندی بهپ مرزها را نیز زیر
 سفارش فرمود: چنین گر نمود و درباره او خویش به تمام معنا جلوه

كFِرمCوا م?ثْوAاهC؛ فَإنْ ب?ق@يتC َقَتلْتC ا_وX ع? و�ال̂ « فَوXتC؛ وA اeنَ مCتf َقْتَلت@iاeنَّهC ا_س@يرt، فَا_حZس@نُوا نَزZلَهC، وA ا_
، پس ]در دست شما[همانا كه او اسیری است  1؛»الْم1ع	تَـدِین� یح�ب]تَع	تَدُواْ ا�نَّ ال:<ه� ال^ 

نوازی كنید؛ پس اگر  خوبی مهمان اش بدارید و به از نظر جا و مكان و اقامت گرامی
مجازات كنم یا عفو نمایم، و اگر از این ضربت  ]او را[دانم كه  زنده ماندم، خود می

از انـدازه درنگذریـد، زیـرا خداونـد     ]«ولی[ ردم، او را بدین جرم مجازات نماییدم
 ).35، ص3، ج1405، بن سعد محمد هللاأبوعبدا( دارد تجاوزكاران را دوست نمی

ی كـه بـه   انساناست، یعنی  داوری كردن به زیان خودشاخص دیگر مّتصف بودن به عدالت، 
جا به خطا رفت و ستمی از او سر زد، بـه   یابد كه هر عدالت تربیت یافته باشد، این توان را می

، و این ویژگی در حكومـت و مـدیریت،   زیان خود داوری كند، پوزش خواهد و جبران نماید
 امری حیاتی است. به تعبیر امیرمؤمنان علی(ع):

ع كْمَلْلح هِملدلَ عإِنَّ أَو وهِمگمـان نخسـتین گـام كـه بایـد در راه       و بی؛ َلی أَنْفُس
 بـه زیـان خـود داوری كننـد     ]در خطـا و خـالف  [عدالت بردارند، آن اسـت كـه   

 ).137، كالم 1368رضی،  (سید

انسانی كه عدالت با جانش آمیختـه باشـد، عـدالتخواهی نیـز مطلـوب او شـمرده        همچنین،
هـا، برتـرین نیكـی،     میـان همـه نیكـی   لـی(ع)  نطـق ع ورزد. در م شود و بدان اهتمـام مـی   می

 عدالتخواهی است:

                                                           
  .190بقره، . 1
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cس?بِيل i@ف Cالْجِه?ادAك^لُّه?ا و Oالْبِر Cم?الZم?ا ا_ع Aو  E ال Nه@، ع@نَْد اbEFGمZِر بِاْلم?عZرCوفِ وAالنَّهiZ ع?نc اْلمCنْك\رِ اGeـ�
ائ@ٍرك\نَفْثَة� ف@i ب?حZٍر لُج�iO... وA ا_فْض?لC م@نZ ذل@كَ ك^لِّ همـه كارهـای    ؛ه@ ك\ل@م?ةُ ع?ْدلٍ ع@نَْد اeم?ام� جـ?

نیك و جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهی از منكر، چون آب دهانی است 
اسـت   ]خواهانـه [در برابر دریای پرموج پهناور... و برتر از همه اینها سخن عدالت

 .)374، حكمت 1368رضی،  (سید روی حاكمی ستمگر گویند كه پیش

یابد و در زنـدگی خـود    انسانی كه خوی عدالت در او رشد یافته، عدالتخواهی در او ظهور می
 :خیزد به یاری حق و عدالت برمی

خدا بیامرزد كسـی را كـه حقّـی    ؛ ال NهC امZرءqا ر?ا_ى ح?ق�ا فَا_ع?انَ ع?لَيZه@، ا_وX ر?ا_ى ج?وXرqا فَـر?دNهC   ر?ح@م?
 ).205، كالم 1368رضی،   (سید بیند و آن را بازگرداندبیند و یاری آن كند، یا ستمی 

 فرمود: (ع)حسن و حسین فرزندانش های خود به در آخرین سفارش(ع) امام علی

ــا ــومr ع?وXنً ــمqا وA ل@لْم?ظْلُ Zخَص rــال@م و ســتمگر را همچــون دشــمنی باشــید، و  ؛وA ك̂وَنــا ل@لظَّ
 .)47، نامه 1368رضی،  (سید گری رسیده را یاری ستم

كنـد و متناسـب بـا     آنكه عدالتخواهی را پذیرا شده باشد، سـتمگر را در سـتمش یـاری نمـی    
یدگان دفـاع  دخیـزد و از سـتم   تم و ستمگران برمیها به مقابله با س توانایی و امكانات و زمینه

جریـر طبـری در تـاریخ خـود از      باره آورده اسـت كـه ابـن    شریف رضی در این سید د.كن می
  ).357، ص6، ج1979(طبری،  لیلی فقیه روایت كرده است یعبدالرحمن پسر اب

عبـدالرحمن   1شد. روانهو عبدالرحمن از آنان بود كه با پسر اشعث برای جنگ با حجاج 
در سخنان خود در برانگیختن مردم به جهاد گفت: روزی كه با مردم شام دیدار كردیم، شنیدم 

 فرمود: می(ع) علی

eو¡م@نُونَ! اCه?ا الْمfا_ي Aل@م? و نَّهC م?نZ ر?ا_ى عCدْوAانًا يCعZم?لC بِه@ وA مCنْك\رqا يCدْع?V اeَليZه@ فَـا_نْك\ر?هC بَِقْلبِـه@ فَقَـدْ سـ?
يZفِ ل@تَك̂ـوَن Nبِالسـ Cر?ه نZ ا_نْكـ\  ب?رِى¢، وA م?نZ ا_نْك\ر?هC بِل@س?ان@ه@ فَقَدْ ا{جِر? وA هCوA ا_فْض?لC م@نZ ص?اح@بِه@. وA مـ?

ه@Ai الْعCلْي?ا وA ك\ل@م?ةُ الظَّال@م@ين? ه@Ai السfْفلVَ، فَذل@كَ الَّذِي ا_ص?اب? س?بِيل? اْلهCَدى وA َقام?  ال Nه@ ك\ل@م?ةُ
Cقَلْبِه@ الْي?ق@ين i@نَو�ر? ف Aو cالطَّرِيق Vَرانند یا مردم را بـه   ای مؤمنان! آنكه بیند ستمی می؛ ع?ل

سالم مانده و گناه نورزیده، و آنكـه آن  خوانند، و او به دل آن را نپسندد،  منكری می
را به زبان انكار كرد، مزد یافت و از آنكه به دل انكار كـرد برتـر اسـت، و آنكـه بـا      
شمشیر به انكار برخاست تا كالم خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او كسی 
 است كـه راه رسـتگاری را یافـت و بـر آن ایسـتاد، و نـور یقـین در دلـش تافـت         

 ).373، حكمت 1368رضی،  (سید
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 (ع)ورزی است. امیرمؤمنان علی در شناخت عدالت فردی، انصافدیگر اساسی   شاخصه
 مدار، در سفارش خود به حضرت مجتبی چنین آموخته است: در مقام تربیت انسان عدالت

َك، وA ي?ا بCن�iَ! اجZع?لZ نَفْس?كَ م@يز?انًا ف@يم?ا ب?يZنَكَ وA ب?يZن? غَيZرَِك، َفا_حZبِ بf ل@نَْفسـ@ ا تُحـ@ بZ ل@َغيZرِكَ مـ?
ن?  بC ا_نْ يCحZسـ? ا تُحـ@ نZ ك\مـ? بf ا_نْ تُْظلَـم?، وA ا_حZسـ@ E تُحـ@ ا Gـ\ اكFر?هZ لَهC م?ا تَكFر?هC لَه?ا، وE\G A تَظْل@مZ ك\مـ?

 cض? م@ن? النَّاسZار Aرِكَ. وZغَي Zم@ن CحrتَقْبZرِكَ م?ا تَسZغَي Zم@ن Zتَقْب?حZاس Aكَ، وZلَيeا Zن مZ مـ@ Cَلهـ Cاه بِم?ا تَرZضـ?
پسـرم!  ؛ نَْفس@كَ، وE\G A تَقُلZ م?ا E\G تَعZلَمC وA اeنْ قَلN م?ا َتعZلَمC، وE\G A تَقُلZ م?ا E\G تُح@بf ا_نْ يCَقال? َلَك

داری  خود را میان خویش و دیگری میزانی بشمار. پس آنچه برای خود دوست می
خوش نیایـد بـرای او نـاخوش بشـمار. و      برای جز خود دوست بدار. و آنچه تو را

ستم مكن چنان كه دوست نداری بر تو ستم رود، و نیكی كـن چنـان كـه دوسـت     
داری برای خود زشت بدان،  داری به تو نیكی كنند. و آنچه از جز خود زشت می می

پسندی در حقّ آنان. و مگوی آنچـه   و از مردم برای خود آن را بپسند كه از خود می
دانی، و مگوی آنچه را دوسـت نـداری بـه تـو      هرچند اندك بود آنچه می را ندانی،

 ).31، نامه 1368رضی،  (سید گویند

و در عرصه حكومت  كند وری عمل می حاصل چنین تربیتی انسانی است كه بر مبنای انصاف
  شود. و مدیریت، آن كه مّتصف به عدالت باشد، با چنین رفتاری شناخته می

  ساالری یسته. گزینش، جذب و شا2

مدیریت، انتخاب افـراد و واگـذاری    حكومت و ترین مختصات پایبندی به عدالت در از مهم
هـای الزم بـرای آن مسـئولیت اسـت و دور بـودن از       ها براساس شایستگی كارها و مسئولیت

بـاره چنـین    امـام علـی(ع) در ایـن    های دل و پیوندهای خویشی و ارتباطات ناسالم. خواهش
  است: سفارش كرده

ه@ ، 1368رضـی،   اش بخواهیـد (سـید   ؛ آن را از شایسـته فَالتَم@سCوا ذَل@¤? م@ن ع@نـدِ أهلـ@
 ).147خطبه 

ند و از مصادیق مهم امانتداری این است كه كارهـا بـه كاردانـان و    ا زمامداران امانتداران مردم
متعـال   شود. خدای ها گشوده می شایستگان سپرده شود كه در غیر این صورت باب همه ستم

 سپرده شود: شایستگانشها به  فرمان داده است كه امانت

دهـد كـه    خداونـد بـه شـما فرمـان مـی      ؛یاvم1ر1ك�م	 ا�ن تُؤدCواْ االbم�انَاتِ ا�لَ& ا�ه	ل�ه�ا ا�نَّال:<ه�
 1.بسپارید شایستگانشها را به  امانت

                                                           
  .58نساء، . 1
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مشـتمل بـر همـه    آید كه مفهوم امانات در اینجا مفهومی عام اسـت كـه    از ظاهر آیه برمی
اسـت.   مردمـان تـرین امانـات، رهبـری و پیشـوایی و كـارگزاری       امانات است؛ و البته از مهم

هـا   سـپرده شـود. مسـئولیت    شایسـتگانش امانتی است سنگین كه بایـد بـه    مانمدیریت مرد
سپرده شود؛ و آنـان كـه بـدون داشـتن      شایستگانشهای بسیار مهمی است كه باید به  امانت

دهنـد، یـا آنـان كـه افـراد فاقـد        الزم، خـود را در مقـام اداره امـور قـرار مـی     هـای   شایستگی
شـوند و   هـا را مرتكـب مـی    گمارند، بـاالترین خیانـت   های الزم را بر اداره امور می شایستگی

نـد. امیرمؤمنـان   ا و در دنیا و آخرت مبغـوض  گردند گمان سبب هالكت خود و دیگران می بی
 آورد: مینصوب خود بر اهواز، چنین ای به قاضی م علی(ع) در نامه

ة@، وA  فَاع?ةُ ا_نَّ هذِه@ اeEFGم?ار?ةَ ا_م?انَةٌ فَم?نZ ج?ع?لَه?ا خ@ي?اَنًة َفع?َليZه@ َلعZَنةُوA اعZلَمZ ي?ا رِ ال Nه@ اeَلV ي?وXمr الْق@ي?امـ?
فاعه كه این بدان ای ِر؛ وAاFG©خ@ر?ة@ءt م@نْهC ف@i الدُّْني?ا  ب?رِي (ص)م?نc اسZتَعZم?ل? خَائ@نًا فَاeنَّ مCح?مNدً

كس به آن خیانت كند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او  حكومت امانتی است كه هر
محمـد(ص) از او در   ،را استخدام كند و بر سر كار نهد یانتكاریكس خ باشد و هر

  ).531، ص2، ج1389، بن محمد النعمان( دنیا و آخرت بیزار است

قدام در حكومت و مدیریت برای تحقق عدالت، بر سر كـار آمـدن و قـرار    ترین ا رو مهم از این
باره چنـین   گرفتن شایستگان در جایگاه مناسب خودشان است؛ و امیرمؤمنان علی(ع) در این

  سفارش كرده است:
 E ا وG Aـ\ ه@ ك\ث@يرCهـ?وA اجZع?لZ ل@ر?ا�سc ك^لO ا_مZٍر م@نZ ا{مCورِكَ ر?ا�سqا م@نْهCمE\G Z ي?ْقه?رCهC ك\بِيرCهـ? Zع?َليـ C؛اي?َتشَـتَّت 

باید برای هر نوعی از كارها رئیسی انتخاب كنی. رئیسی كـه كارهـای مهـم، وی را    
رضـی،   (سـید  مغلوب و درمانده نسازد و كثرت كارها او را پریشان و خسته نكنـد 

  ).53، نامه 1368

یابـد و   ت راه مـی عدالتی در همه شؤون حكومـت و مـدیری   با كمترین ناروایی در این امر، بی
گیرد، چنان كه همه نگرانی و تأسف حضـرت علـی(ع) از    های آن همه چیز را دربر می آسیب

اشـتر   ای كه همـراه مالـك   نامهعهددر این موضوع بود.آن حضرت [بنا بر نقل شریف رضی] 
 برای مردم مصر فرستاد، نگرانی خود را چنین بیان فرمود:

 Ai@ا_نْ ي?ل V?آس i@ل�@نَّنAال?و ذُوا مـ? ا، فَي?تَّخـ@ فَه?او|ه?ا وA فُجNارCهـ? Cة@ سـNمDEFGر? هذِه@ اZا_م   Cاد?ه E، وA ع@بـ? ه@ دCوGAـ� Nال ـ
اما اندوه من آن است كه نابخردان و نابكاران ؛ خَوE�GA، وAالصNال@ح@ين? ح?رZبqا، وAالْفَاس@ق@ين? ح@زZبqا

ت به دست گیرند و مال خدای را دولتخویش شـمارند و   ۀبادآورد فرمان كار این ام
دست گردانند، و بندگان او را بردگان خود گیرند و به خـدمت خـویش    به آن را دست

  ).62، نامه 1368رضی،   (سید گمارند، با صالحان در پیكار باشند و فاسقان را یار



  139  هاي عدالت در سازمان شاخص

  

برنـد و   اگر نااهالن زمامداری و كارگزاری مردمان را به دست گیرند، اموال را به یغمـا مـی  
 سازند. كشانند و نظام اداره امور را تباه می ردمان را به خواری میم

تـرین فاجعـه    امیرمؤمنان علی(ع) تسلّط ناشایستگان بر زمامـداری و اداره امـور را بـزرگ   
رود و مردمان  شود و اموال مردم به یغما می آبرو می دین بی یت،وضع كند كه در این معرفی می

حضرت مصداق روشن تسلط ناشایستگان را، بر سر كار آمـدن  شوند. آن  به بردگی كشیده می
 فرماید: باره می كند و در این امویان و افتادن اداره امور به دست ایشان معرفی می

ًة وا ف@يـه@ ن@ْقمـ? CَلجـXا_و Aًة، و ةُ تَرZحـ? E وA ا_دZَخلَـهC الظََّلمـ? رٍ اGeـ� E وAبـ? دَرٍ وG Aـ\  .فَع@نْدَ ذل@كَ E\G ي?بZقVَ ب?يZتC مـ?
ه@ ، وA فَي?وXم?ئ@ذٍ E\G ي?بZقVَ لَهCمZ ف@i السNم?اء� ع?اذِرt، وE\G A ف@i اbEFGرZضc َناص@رt. ا_صZَفيZتُمZ بِاbEFGمZرِ َغيZر? ا_هZلـ@

وXرِدِه@ ای در بیابـان   ستان، و خیمـه شهرای در  ن هنگام خانهآ پس در؛ ا_وXر?دZتُمCوهC غَيZر? مـ?
د، و كینـه و بـدبختی بـدان    ندر آن نشـانَ  ، غم و اندوهیگراننیست، جز آنكه ستم

باشد. د، و در آن روز نه عذرخواهی در آسمان و نه یاوری در زمین برای آنان نكشاَن
و كار را به آنكـه   و این همه بدان سبب است كه ناشایسته را به زمامداری بگزیدید

 ).158، خطبه 1368رضی،  (سید درخوِر آن نبود سپردید

ولی این بیان حقیقتـی اسـت جـاری و     ،ناظر به حاكمیت امویان استهرچند سخن امام(ع) 
جویی، بدبختی، آشفتگی  گری، كینه ی. عدم امنیت، تباهشایستگانگونه تصدی نا منطبق با هر

امری  ،بنابراین .در زمامداری و اداره امور است شایستگانو ستمگری پیامدهای قرار گرفتن نا
گرفتن آنـان   كاره قرار گیرد رجوع به شایستگان و ب كه بیش از هرچیز باید مورد توجه و دقت

  .تا راه عدالت گشوده شود در اداره امور است
در علم مدیریت نیز فرایند كارمندیابی عبارت است از: فرایندی كه به وسیله آن كسانی كه به 

در سازمان و انجام دادن وظـایف محولـه را دارنـد،     ای برای عضویت رسد توانایی بالقوه نظر می
گردند. همچنین گفته شده است كه منظور از كارمندیابی شناسایی و انتخاب بهترین  شناسایی می

). به این ترتیـب  214_212، ص1986 1ترین افراد برای استخدام است (هال و گودل، و شایسته
هـای   در گزینش مطرح شده است؛ در سـازمان توان گفت آنچه كه در اسالم به عنوان عدالت  می

در جذب و گزینش كاركنان مورد تأكیـد قـرار گرفتـه اسـت.      2ساالری امروزی با عنوان شایسته
هـای امـروزی كـه از مصـاحبه      گانه دقیق در انتخـاب كاركنـان سـازمان    وجود فرایندهای هفت

بـه دنبـال ایجـاد شـرایط     شـود،   گیری نهایی منجـر مـی   مقدماتی شروع شده و نهایتاً به تصمیم
توان بـه   یكنواخت و یكسان برای متقاضیان ورود به سازمان است كه با دقت در این مراحل می

                                                           
1. Hall, Douglas T. & James G. Goodale 2. merit systm  



  1391 بهار و تابستان/ 1/ ش1ساسالم و مديريت/   140

  

كـه اطالعـاتی كـه در هـر       های امروزی پی برد، چرا مفهوم عدالت در فرایند كارمندیابی سازمان
 ز شغل است.آید حاكی از صالحیت و شایستگی فرد برای احرا مرحله از متقاضی به دست می

 گذاری و وضع مقررات سازمانی درخط و مشیعدالت . 3

ای بایـد   هر سیاست و برنامـه  ،بنابراین ؛ترین اهداف دولت اسالمی اقامه عدالت است از مهم
درسـتی   ترین هدف تشكیل حكومت، بـه  در جهت این هدف سامان یابد تا سیر به سوی مهم

 اشتر فرموده است:  مالكفراهم شود. امیرمؤمنان علی(ع) در عهدنامه 

 V ا ل@ِرضـ? ْدلِ، وA ا_جZم?عCهـ? i اْلعـ? ا فـ@ قO، وA ا_ع?مNهـ? i الْحـ? طُه?ا فـ@ كَ ا_وXسـ? Zلَيـeوِر اCمDE FـGا Nا_ح?ب Zلْي?�^نAو
تـر   تر بدانی كه در جهت حق از همه كارها میانه از كارها آن را پسندیده باید ؛الرNع@يNة

و در جهت خشـنودی شـهروندان فراگیرتـر    تر،  باشد، و در جهت عدالت همگانی
 ).53، نامه 1368رضی،  (سید

هـا و   ها چنان مهم و اساسی است كه همـه حركـت   محور قرار دادن عدالت در سیاستگذاری
ها باید با آن هماهنگ شود. در منظر پیشوای عـدالتخواهان، علـی(ع)، ارزش عـدالت،     برنامه

 ری برتر از هر خدمت اجتماعی دیگر است.محو محوری و فراگیر است و این ارزش ارزشی

ـ  علی(ع) محور قرار دادن عدالت در سیاسـتگذاری  مدیریتی حضرتدر اندیشه  اسـت  ا ه
 كند. كه سالمت و نشاط الزم و پویایی درست جامعه را به سوی تعالی فراهم می

رُ    و إِنَّ أَفْضَلَ قُرَّ®ِ عینِ الْولَا®ِ استقَامةُ الْعدلِ فی الِْب لَـا تَظْهـ ه لَاد، و ظُهور مود®ِ الرَّعیةِ. و إِنـَّ
 و ،مورِه لَا®ِ أُمـلَی وع هِمیطَتإِلَّا بِح متُهیحنَص حلَا تَص و ،مورِهدةِ صلَامإِلَّا بِس متُهدوةِ   م قلـَّ

دتهِم استثْقَالِ دولهِم، و تَرْك استبطَاء انْقطَـا  بهتـرین روشـنایی چشـم     گمـان  و بـی ؛ عِ مـ
سرپرستان، پایدار شدن عـدالت در كشـور اسـت، و پدیـدار شـدن دوسـتی صـمیمانه        

اعتمـادی و   هایشـان [از كینـه و بـی    شان جز با سـالم شـدن سـینه    شهروندان؛ و دوستی
و خیرخواهی مردم راست نیاید جز آنكه بـر گـرد زمامـداران     گردد سوءظن] پدیدار نمی

خود جمع شوند و از وجود دولتمردان خود احساس سنگینی نكنند و از دوام حكومـت  
 ).53، نامه 1368رضی،   (سید مدت بر سر كار بودن ایشان به ستوه نیایند آنان و درازی

  ها باشد. محور امور و سیاست یابد كه عدالت اینها زمانی تحقق می

 یابیعدالت در نظارت و ارز. 4

ابی از لوازم مهم و اساسی در اداره امـور اسـت؛ و البتـه زمـانی كارسـاز و مفیـد       ینظارت و ارز
كـس، از بـاالترین    محـور، هـیچ   در مدیریت عدالت خواهد بود كه عدالت بر آن حاكم باشد.
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ملكرد همه مسئوالن، پیوسـته  ترین مسئول، بیرون از نظارت نیست و ع مسئول گرفته، تا پایین
شـود. ایـن نظـارت بـه معنـای       گردد و به تناسب عملكردشان با آنان رفتـار مـی   ارزشیابی می

ورزی نسـبت بـه مسـئوالن،     اعتمادی به مسئوالن نیست، بلكه الزمه خیرخواهی و عدالت بی
ای و  جانبه به صورت آشـكار و مخفـی، مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، و دوره      نظارتی دقیق و همه

 :اشتر چنین فرموده است  امیرمؤمنان علی(ع) در عهد خود به مالك مقطعی است.

رO ، ثُمN تَفَقَّدْ ا_عZم?الَهCمZ وA ابZع?ثِ الْعCيCونَ Oالسـ i@دَكَ فCنَّ َتع?اهeَفا ،ZهِمZَفاء� ع?َليAالْوAْدقِ وOالص cلZا_ه Zم@ن
دْوAةٌ ت@عZم?ا ،DE@GمCورِه@مZ حـ? Zاسـ Vع?لَـ Zم Cة@لَهـ Nع@يـNبِالر cفْـقOالر Aم?انَـة@، وbEFGآنگـاه از كارهایشـان   ؛ لِ ا

بانانی كه اهـل راسـتی و وفـاداری باشـند بـر آنـان        جویی كن، و دیده بازرسی و پی
بگمار، زیرا رسیدگی پنهانی تو به كارهایشـان موجـب سـوق دادن آنـان اسـت در      

  ).53 ، نامه1368رضی،  (سید پاسداشت امانت و مالیمت با رعیت

سازمان انسانی نیازمند نظارت، بازرسـی و پیگیـری امـور اسـت. نظـارت بـر        هر انسان و هر
نشـده و   شـده، انجـام   عملكرد كارگزاران و مسئوالن و بازرسی امور و پیگیری كارهـای انجـام  

درستی صـورت گیـرد    سازمان به كه باید در هر هستندترین اموری  از مهم ،نشده درست انجام
 موقـع شـناخته   ها به ها و ناراستی ور از گردشی سالم و استوار برخوردار گردد و كجیتا نظام ام

د. هر نظام اداری نیازمند نظارتی درست و بازرسی و پیگیری مسـتمر امـور   نو اصالح شو شده
  خواهی دقیق است و امام علی(ع) بدین امر اهمیت بسیار داده و فرموده است: و نیز مسئولیت

 جویی كن. آنگاه از كارهایشان بازرسی و پی؛ ا_عZم?الَهCمZ ثُمN تَفَقَّدْ

سوی اهداف سازمانی  تواند به رسی و پیگیری نمیسازمانی بدون نظارت، باز حكومت و هیچ
ل شود. سالمت هـر سـازمان در گـرو نظـارت، بازرسـی و پیگیـری       ئخود سیر كند و بدانها نا

، یـا  است؛ و در صورتی كه ایـن امـر رعایـت نشـود     تمام اركان و اجزای آن درست و پیوسته
توان انتظار داشت كه كارهـا طبـق برنامـه،     ، نمیها و واحدهایی بیرون از نظارت باشند بخش

دور از خلل و تباهی پیش رود. نظارت و مراقبـت بـر اعمـال و     شده، به سوی اهداف تعیین به
اداری اسـت؛ و   له در نظامئترین مس رفتار و شیوه مدیریت كارگزاران و عملكرد كاركنان جدی

اعتمادی به آنان و ایجاد یك فضـای عـدم اطمینـان نیسـت، بلكـه       معنای بی البته این امر به
است كه نوع آدمی نیازمند مراقبت و نظارت است و انسان باید احسـاس كنـد كـه    ا معن بدین

بیرونی بر اعمال و رفتار، و  گذشته از ناظر و مراقب درونی، ناظر و مراقب، یا ناظران و مراقبانی
گیـرد. الزمـه    مـورد پیگیـری قـرار مـی     رفتارهـای او كنند و  راه و رسم او نظارت و مراقبت می

  ای، پذیرش نظارت و مراقبت و پاسخگویی است. مسئولیت در هر مرتبه
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 ،كـرد  های خود به كارگزاران و مسئوالن، این امر را گوشزد مـی  امیرمؤمنان علی(ع) در نامه
 بن َقیس، استاندار آذربایجان نوشت:  ای به اشعث در نامهایشان از آن غفلت نورزند.  تا

ZسـCا_نْـت? م Aَك ا_م?انَـةٌ، و i عCنُقـ@ هC فـ@ ة، وA ل�@نـَّ نZ فَوXقَـكَ. وA اeنَّ ع?م?لَكَ لَيZس? لَكَ بِطُعZمـ? تَرZعVq ل@مـ?
E تُخَـاط@ر? اe لَيZس? الِلَكَ ا_نْ تَفْتَات? ف@i ر?ع@يNة�، وG Aـ\ نZ مـ? الt مـ@ َديZَك مـ? i يـ? E بِوAث@يقَـة�؛ وA فـ@ ه@  Gـ� Nال ـ

لN ــ لِّم?هC اeلَــ�i ــ ع?زNوAجـ? ه@ ح?تَّــV تُسـ? ات برایــت  گمــان كــارگزاری و بــی؛ وA ا_نْـت? م@ــنZ خُزNانـ@
ست، بلكه امانتی است در گردن تو و پاسداشت این امانت برای كسـی  نیای  طعمه

خواسته شده است. تو را نرسـد كـه خودسـرانه دربـاره      باشد از تو كه بر سر تو می
در چیـزی از حقـوق مـردم و آنچـه در     [ كسی از مردم كاری انجام دهـی، و نبایـد  

 جـز براسـاس ضـابطه و قـانون، دسـت بـه اقـدامی مهـم زنـی          ]اختیارت اسـت 
 ).5، نامه 1368رضی،  (سید

رگزاران و مسـئوالن خـود را زیـر    راه و رسم امیرمؤمنان علی(ع) در اداره امور چنین بود كه كا
كـرد و وظایفشـان را پیگیـری     گرفت و بر اعمال و رفتار و شیوه كار آنـان نظـارت مـی    نظر می

  فرمود. نمود و به همین راه و رسم سفارش می می
هـا و   ، و قـوت ای، زحمـات و خـدمات   كس در هر مرتبه هرعدالت مقتضی آن است كه 

 بادقت ارزشیابی گردد. درستی و و بهشود  مالحظه هایش ضعف

و خدمات، نیـازی عمـومی و اساسـی اسـت، زیـرا ایـن احسـاس كـه          ها تالشتوجه به 
و  زنـد  مـی گیرد، به فرد و عملكرد او آسیب  شود و مورد توجه قرار نمی خدمات فرد دیده نمی

ضـمن چنـین    . دركنـد  انگیـزه مـی   انگیزه یا بـی  را در تداوم كار و بهبود بخشیدن به آن كماو 
توجهی نشانه سالمت و توانمندی مدیریت است، و آنجا كه این توجه وجود نداشته باشد یـا  

باره در عهـد   بیند. امام علی(ع) در این می  آسیب دیده باشد، روابط و مناسبات مدیریتی آسیب
 اشتر چنین فرمان داده است:  مالك

،VَلZم?ا ا_ب ZمCرِئٍ م@نْهZام Oل@�^ل ZرِفZاع Nثم Aِره@، وZَغي Vَلeِرئٍ اZء? ام`aَ?ب NنNمCتَض E\G Aونَ  وCر?نَّ بِـه@ دOتَُقص E\G
ع?ةُ  E ضـ? غ@يرqا، وG Aـ\ اَن صـ? غَاي?ة@ ب?aَ`ئ@ه@، وE\G A ي?دْعCوAنَّكَ شَر?فC امZِرئٍ اeلVَ ا_نْ تُعZظ@م? م@نZ ب?aَ`ئ@ه@ م?ا كـ\

یك از  و خدمت هر تالشآنگاه مقدار ؛ ك\انَ ع?ظ@يمqا امZِرئٍ اeلVَ ا_نْ تَسZتَصZغ@ر? م@نZ ب?aَ`ئ@ه@ م?ا
و خدمت یكی را به حساب دیگـری مگـذار، و هرگـز     تالشنظر دار، و  آنان را در

گی  هو خدمت كسی را كمتر از اندازه نهایی آن ارزیابی مكن؛ و بلندپای تالشارزش 
بـزرگ   كسی تو را وادار نكند كه زحمت و خدمت كوچكی را كه انجام داده اسـت 

گی كسی باعث نشود كه زحمت و خدمت بزرگی را كه انجـام   هپای بشماری، و دون
 ).53، نامه 1368رضی،  (سید داده است كوچك بدانی
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 :فرموداشتر   به مالك آن حضرتهمچنین 

i@سCالْمAو Cس@نZحCالْم Nي?�̂ونَن E\G Aنَّ وeاء¬، َفاAع@نْدَكَ بِم?نْزِلَة� س?و Cه@يًدا  ءZذل@َك تَز i bE@GهZلc اeEFGحZس?انِ فـ@
Cه ا ا_لْـز?م? نَْفسـ? ْنهCمZ مـ? ` مـ@ هرگـز   ؛اeEFGحZس?انِ، وA تَدِْريبqا bE@GهZلc اeEFGس?اء?ة@ ع?لVَ اeEFGس?اء?ة! وAا_لْـِزمZ كâـ�

نباید نیكوكار و بدكار در نزد تو یكسان باشند، كه آن، رغبت نیكوكـار را در نیكـی   
یك از ایشان را مطابق كارش جـزا   دار نماید؛ و هركم كند، و بدكردار را به بدی وا

 ).53، نامه 1368رضی،  (سید ده

ماننـد آنـان    نظارتی دقیق بر عملكرد كارگزارانش داشت و با عدالتی بی ،امیرمؤمنان علی(ع) خود
  گونه عمل كنند. خواست تا همین داد و از مسئوالن خود نیز می را مورد تشویق یا تنبیه قرار می

از نظام ارزیابی عملكرد، ارزیابی درجه لیاقت و كفایـت كاركنـان از لحـاظ انجـام     منظور 
  ها در سازمان است. شده و پذیرش مسئولیت وظایف و مشاغل محول

تصـریح شـده   » اهلیـت «در قرآن كریم به معیار اساسی صالحیت و شایستگی به عنـوان  
تنهـا   رده است. تعبیر اهلیت نهبا لطافتی خاص این اصل را مطرح ك 58است. سوره نساء، آیه 

شـود،   ویژگی صالحیت و شایستگی در همه ابعاد آن از جمله تعهد و تخصص را شـامل مـی  
نیز در آن مستتر است. از دیدگاه قرآن رعایت اصل شایسـتگی افـراد   » اصلحیت«بلكه ویژگی 

  تنها الزم، بلكه واجب است. برای واگذاری امور خاص به آنها نه
های امروزی نیز مورد توجه خاص قرار گرفتـه و   عملكرد كاركنان در سازماننظام ارزیابی 

های نوین به دنبال انتخاب بهترین نظـام ارزیـابی عملكـرد و     طور مستمر با روش ها به سازمان
برای كاركنان خود هستند تا از طریق اسـتقرار یـك نظـام ارزیـابی      1سیستم تعیین شایستگی

  را در جهت بهبود عملكرد، افزایش دهند. محور، انگیزه كاركنان عدالت
شناخت كاركنان قوی و اعطای پاداش به آنان و از این طریق ایجـاد انگیـزه بـرای بهبـود     

های امروزی است. در  عملكرد دیگر كاركنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملكرد در سازمان
لكـردی هسـتند كـه بتوانـد     هـای ارزیـابی عم   دنیای كنونی مدیران به دنبال اسـتفاده از نظـام  

هایی را كه از نظر عملكرد میان كاركنان وجود دارند تشخیص داده، آنان را از یكـدیگر   تفاوت
مجزا سازند. چنانچه شاخصی قادر به چنین تمایزی نباشد و عملكرد همه كاركنان را به یـك  

تخـاذ  شكل و كم و بیش در یك سطح ارزیابی نمایـد، نتیجـه حاصـل كمكـی بـه مـدیر در ا      
هایی چون افزایش پرداخت، ترفیع مقام یا تعیین نیازهای آموزشی افراد نخواهـد كـرد    تصمیم

  ).218، ص1383(سعادت، 

                                                           
1. appraisal 
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هـای ارزیـابی    ترین شـاخص  های كاركنان به عنوان یكی از مهم تشخیص صحیح تفاوت
محـوری در   ای از مفهـوم عـدالت   شـود و ایـن خـود جلـوه     ها مطرح مـی  عملكرد در سازمان

های امروزی است، یعنی همان مفهومی كه در متون اسالمی نیز بر آنهـا تأكیـد فـراوان     مانساز
 شده است.

  دهی . نظام حقوق، دستمزد و پاداش5

اعطـاء کـل� «به مقوله حقوق و دستمزد در اسالم توجه خاص شده و عدالت در آن بـا مفهـوم   
عایت تسـاوی و عـدم تبعـیض    یابد كه به معنای رعایت استحقاق و ر تجلی می» حق� حّقه ذی

اهمیـت، انعطـاف،   «انـد از:   های نظام حقوق و دستمزد و پاداش مـؤثر عبـارت   است. ویژگی
تـوان بـه    كه در بین موارد ذكرشده توزیع منصـفانه را مـی  » فراوانی، آشكاری، توزیع منصفانه

خواهـد  تـأثیر   كه بدون عدل و انصاف، پـاداش بـی   ترین عامل در نظر گرفت. چرا عنوان مهم
ای كـه در ایـن    ترین آیه بود. در مدیریت رحمانی، نظام پاداش جایگاه مناسبی دارد و مناسب

  توان مطرح كرد عبارت است از: زمینه می
ل�ه� م]نآم�نُواْ و�ع�م�لُواْ الص�ال�ح�اتِ فَیو�فِّیهِم	 ا?ج1ور�ه1م	 و�یزیدُه1م  فَا�م�االَّذِین� ؛ آنان كه ...َفضـ	

طـور كامـل    پاداششـان را بـه   ،عمل صالح انجام دادنـد (خداونـد)   ایمان آوردند و
  خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنان خواهد افزود.

شود؛ یكی اینكه در مدیریت خداوند، طبق عمل صـالح كـه    در این آیه، به دو بخش اشاره می
وند، اضـافه بـر   شود و دوم اینكه از فضل خدا شود، اجر داده می های مؤمن صادر می از انسان

اجر، زیادتر نیز خواهد شد. اولی در مقابل عمل و دومی اضافه بر آن اسـت كـه اولـی مشـابه     
توان به اهمیت  حقوق و دستمزد و دومی مشابه پاداش است. لذا با توجه به مفهوم این آیه می

  واالی نظام حقوق و دستمزد و پاداش عادالنه از نگاه اسالم و قرآن پی برد.
های مختلفی برای پرداخـت عادالنـه حقـوق و دسـتمزد      نوین مدیریت نیز از نظریهدر علم 

توان به تئوری برابری دستمزد اشاره كرد. براسـاس   شود، كه از جمله آنها می كاركنان استفاده می
های خود از سازمان را تحـت تـأثیر ادراك از نسـبت دریـافتی      این تئوری، كاركنان همه دریافت

ها با دریافتی دیگر  هایی كه به سازمان داشته و مقایسه این دریافتی به نسبت دادهخود از سازمان 
سنجند. كاركنان در صورت احساس عدم تبعـیض بـا حالـت رضـایتمندی      كاركنان سازمان می

گیرند. امـا چنانچـه آنـان احسـاس تبعـیض كننـد،        بیشتری، در خدمت اهداف سازمان قرار می
كـاری، خواهنـد زد. سـازمان بایـد سیسـتم جبـران        لل و كـم دست به تسامح، پرخاشگری، تع
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خدمات را براساس شایستگی و سنوات خـدمت طراحـی كنـد تـا افـراد احسـاس تبعـیض و        
  ).222، ص1383عدالتی نكنند و درنتیجه از عملكرد مثبتشان كاسته نشود (سیدجوادین،  بی

هـای پرداخـت حقـوق و     نظران برای دستیابی به عدالت و برابری مورد نظر، نظام صاحب
مهارت، تالش و شرایط كار    های مهمی همچون مسئولیت، دستمزد خود را بر مبنای شاخص

های مورد  های موجود بین مشاغل مختلف از لحاظ شاخص كنند تا با فهم تفاوت طراحی می
ن نـوعی همـا  را طراحی كنند كه این امر نیـز بـه   ای  نظر بتوانند نظام حقوق و دستمزد عادالنه

  كند. مفهوم عدالت اسالمی را در ذهن تداعی می
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