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چکیده

در برخی از رسایل سیاسیِ عصر ناصرر از مفهرم «امتیراز فلر ی» سرن

گفته شده است که میتمان آن را برابرنهاد واژه «شایستهساالر » دانسرت

شایستهساالر فرایند است که با جریران عالننریسراز امرمر در وررون
جدید شکل یافت و همسم با عرفریشردن در خردمت تروری و پیشررفت

جمامع ورار گرفت تحمل اجتماعرا ابتردایی و سراده و کهر بره جمامرع
پیچیده و پیشرفتة امروز  ،و پیدایش تمایزا و ناهمگمنیهرا پرتدرداد،

تالسیم کار و شایستهساالر را پدیده ا ضرور و اجتنابناپرذیر سراخته

است

رسائل سیاسیِ عصر ناصرر برا نالرد ملررا و زیرانهرا ناشری از ندرمد

شایستهساالر  ،از مفهم امتیاز فضلی سن گفترهانرد دانرش ،مهرار ،
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تنصر گرایرری ،اخررنح فرفررها و تجربرره برآمررده از عمررل مهررمتررری

شاخ ها ِ شایستهساالر اسرت کره در رسرائل فرمح از آن برا عنراوینی
همچمن لیاوت و کفایت ،ع م و عمل و خدرویت یاد شده است

مسئ ه اص ی پژوهش فاضر تدیی مدنا و گسرترة ایر اصرحنو و واکراو

دالیل و ع ل رواج یا ترک ای ممضمع و نتایج فاصل از آن در تروری یرا
انححاط ایران عصرِ ناصر است بدی منظمر برا اسرتفاده از روش تحالیر

تح ی ی ر تدیینی ،رسائل سیاسری عصرر ناصرر مرمرد نالرد و بررسری وررار

گرفته اسرت گرردآور دادههرا االنعراتی براسرا روش کتابنانرها

انجا شده است فرضیه اص ی آشناییِ نسدیِ مؤلفان آثار فمح با ای مفهم

است مهمتری نتایج بهدستآمرده نشرانگر آن اسرت کره در ایر رسرایل

میتمان نممنههایی از تدیی ها فرداو ی دربراره مفهرم شایسرتهسراالر ،
ضررررور و نترررایج آن را مشررراهده کررررد ایر ر رویکررررد بر رهویرررژه در

انححاطشناسیِ سازمان ادار عصر ناصر و تدیی جریران تروریخرماهی،
الزاما و نتایج آن دیده میشمد و از ای منظر مفید است

عد تمجه به اصل شایستهساالر در ایر عصرر نیرز مد رمل نظرا ای ری و

ساخت ساده جامدة ایران آن روزگار و بریترمجهی بره ارکران پیشررفت و
نمساز مانند عالننیت ،تالسیم کارِ اجتماعی و عرفیساز است

واژگان کلیدی :امتیاز فل ی ،شایستهساالر  ،ع م ،تالسیم کار ،تجربه

مبانی نظری

شایستهساالر

1

مفهممی است جدید که از عرفیگرایی سدهها روشنگر در تاریخ اروپا

سر برآورده است جامده ورون وسحایی ساده و یکدست بمد و شکلگیر تمایزا جدیرد
و تفکیکها اجتماعی از اندیشهها مدرن به فساب میآیرد گروهری از جامدرهشناسران
همی تفکیکها را به مدنا پیشرفت گرفتهاند پیشرفت که گاه با رویکررد عالننری یکسران

1. Meritocracy
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پنداشته میشمد ،اوتلا دارد که هرکار به متنص

شایستهساالری

و خدرة آن واگذار شرمد و ایر یدنری

شایستهساالر سازوکار است اجتماعی یا سازمانی که در آن ودر انسانها بره دلیرل

واب یتها و تماناییهایشان است نه بهخاالر پمل یا ممودیتهرا اجتمراعیشران  1آمیرزها از
نظریهها و مدلها ،از تالسیم کار تنصصی آدا اسمیت گرفته تا تأکید بر آممزش و پرورش
ژان ژاک روسم ،در ترکیب با یکدیگر مفهم جدید شایستهسراالر را پدیرد مریآورد در
جمامع شایسته ساالر نگررش هرا خمیشاوندسراالر  ،ودی رهگرایری ،فرزبسراالر و غیرره
محرود است نظا شایسته ساالر ،نظامی است که در آن افراد مناسب (برخمردار از آمرمزش
و تنصر

الز ) در مکران و زمرران مناسرب منصررمب شرده و از ایشرران بهترری اسررتفاده در

راستا اهداف فرد  ،سازمانی و اجتماعی به عمل میآید
در تدیی مدنا شایستهساالر الز است به چارچمب مفهممی واژگان زیر تمجه شمد:
 1عالننیشدن :رویکردها متددد به عالننیرت وجرمد دارد از منظرر مراکو وبرر
جریان ک یِ عالننیشدن یدنری فسرابگر عالننری ،تالسریم کرار و سرازمانبنرد
تنصصی و دیمانساالرانه در ای رویکرد انسان مدرن ماشی جاندار اسرت کره

و تربیت فرفرها عالننری» اسرت( لمویرت-314/3 :1383 ،

ویژگیاش «تنص
)315

 2عرفیشدن :عرفیشدنِ زندگی نیاز به شایستهسراالر را پدیرد مریآورد و فراینرد
عالننیشدن آن را ایجراب مریکنرد عالننریشردن بره مدنرا تمسردة فرمزههرا
آشکارا تمایزیافتة زندگی اسرت (اسپنسرر )398 :1381،و ایر تمرایز از م زومرا
شایستهساالر است
 3پیشرفت  :تداریف متددد و گاه متلراد از ایر مفهرم بره عمرل آمرده اسرت در
نمشته فاضر رویکرد هربر اسپنسر به پیشررفت مرمرد اتکرا برمده اسرت اسپنسرر
مانند برخی از جامدهشناسان آلمانی پیشرفت را با رویکرد ارگانیک (انداممارگی)
تدیی میکند از منظر انداممارگی ،پیشرفت یدنی تحمل شکل همگرمن بره فالرت
1. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/meritocracy
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ناهمگمن همان فرایند که تنمک را به انسان تددیل میکند از بی رفرت مردا
همگمنی و پیدایش ناهمگمنی و تفکیکپذیر بیپایان منجر به پیشرفت (در مثال
فمح تددیل تنمک به انسان یا تددیل دانه به گیاه) میشمد ایر ورانمنِ ک ریِ همره
پیشرررفتهاسررت خررماه در دانرره ،خررماه در کررره زمرری  ،خررماه در انسرران و جامدرره،
فکممت و اوتصاد ،ع م و هنرر ،زبران و ادبیرا

در همرة ایر فالرتهرا پیشررفت

عدار است از :تکامل فالت ساده به پیچیده و الی تفکیکهرا پیراپی بره الرمر
خنصه میتمان گفت« :تحمل از همگمنی به ناهمگمنی امر اسرت کره پیشررفت
اساساً مدتنی بر آن است» (کمزر)568-569 :1391،
 4تالسیم کارِ اجتماعی :تالسیم کار اجتماعی از مهمتری ویژگیهرا جمامرع جدیرد
است که به شکلگیر تمایز اجتمراعی مریانجامرد ایر تمرایز بره تالسریم کرار و
الجر به تنصصیشدن منجر میشمد چنری چرخرها نیراز بره همشرمند هرایی
دارد (مدتنی بر فهم و آممزش) که از راه تمارث انتالرالپرذیر نیسرتند(آرون:1390 ،
 )364از همی منظر مالد تری عنصرر جامدره جدیرد کره شایسرتهسراالر اسرت،
براسا

تمایزپذیر اجتماعی و وراردادگرایی 1پدید میآید(همان )371:اعلا

چنرری جررمامدی برره و ررایف و نالررشهررا تنصصرری و تمایزیافترره (تالسرریم کررار)
وابستهاند (کمزر)190-191 :1391،

 5افتراح 2یکی از ارکان مدرنیته است ک یدواژة افتراح رابحه پدیدة مردرنسراز را
با پدیدة تالسیم کار (و شایستهسراالر ) نشران مریدهرد در نظرا سیاسری و ادار
مدرن ،تصد مسئملیتها بزرگ به صافدان صنفیت واگذار مریشرمد ،نره بره
اوما و االرافیان پادشاه در ای وضدیت همه کادرها مدیریت و نندگران شرل ی
از صنفیت الز  ،که برآمرده از آمرمزش اسرت ،برخمردارنرد چنری نظرا هرایی
دست کم از لحاظ نظر مردعیانرد کره افرراد را برفسرب سرهمی کره در کرار
ارزشررمند برررا جامدرره دارنررد متمررایز مرریکننررد ،نرره برفسررب خاسررتگاههررا یررا
وابستگی ها خانمادگی و مح یشان ،و هری منفظره دیگرر جرز صرنفیت و
1. Contractualisme
2. Differentiation
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شایستگی نمیتماند رویدی را به زیان دیگران ارتالرا دهرد شررای واودری عم کررد
جامدهها مدرن از ای شرای آرمانی خی ی فاص ه دارنرد ولری ارجراع دائمری بره
ای اصمل و دفاع از ارزش ها شایسته ساالر  ،از مشنصرا جامدره هرا مردرن
است (بمدن)619-620 :1385 ،
پیشینه پژوهش

با جستجم در فهرست کتابنانهها و مالاال و سایتها مدتدر ع مری ،پژوهشری برا عنرمان و

رویکرد مالاله فاضر یافت نشد  1الدته مالاالتی با هدف تدیی مدنا و مفهم شایستهساالر در

ادبیا فارسی 2،ع م اجتماعی 3و مدیریت منابع انسانی 4در دسرتر

اسرت کره هری کردا

رویکرد تارینی به ای مسئ ه ندارد
زمینه تاریخی

برخی از گزارشها ممجمد از دوره واجار بر عد تمجه به ای مفهم فکایت دارد بررا

نممنه ادوارد برجیو که  28سال 5در ایران به تجار و کارها ادار پرداخت و برا دربرار

 1از جم ه سایتها کتابنانه م ی ایران ،پژوهشگاه ع م و فناور ایران (ایرانرداک ) ،مر
االنعا ع می جهاد دانشگاهی ()SID

 2مالاله «شایستهساالری در متون ادب فارسی» ،از «فار

ایرران ،نرمرمگز ،پایگراه

شریفی» ،در مج ه الکترونیکی «پیک این » ،نمیسنده با

استناد به  5اثر فارسی (سیاستنامه ،خماجه نظا الم ک المسی ،شرو بمستان سدد  ،شرو گ ستان سردد  ،وابمسرنامه و
مرزباننامه) تنش کرده نظرا نمیسندگان ای آثار را درباره لیاورت و کفایرت و تحدیر آن برا عنرمان شایسرتهسراالر
تدیرری کنررد ای ر مالالرره در آدر

1883.aspx

الکترونیکرری زیررر ممجررمد اسررتhttp://www.peikeilam.blogfa.com/post- :

 3مالاله «ابعاد اجتماعی شایستهساالری» از «سید فسی ابححی و فریدون عدد صردمر» ،مجله کیهاان فرهنیای،

مهر و آبان  - 1388شماره  276و ( 277از صرفحه  38ترا  ) 45نمیسرندگان برا اسرتناد بره هفرت مندرع و پرژوهش فارسری

تداریف و چالشها نظر شایستهساالر را با رویکرد مدیریت منابع انسانی الرو کردهاند

 4مالاله «مروری بر مفاهیم شایستهساالری» از «بهزاد گلکار و وفید ناصحیفر» ،مجله توساعه مادیری  ،تیرر

 - 1381شماره ( 39از صفحه  7تا  )10نمیسندگان ای مالاله به تدریف مفهم و شاخ
هشت مندع انگ یسی (بدون ارجاع به شماره صفحا ) پرداختهاند

ها شایستهسراالر بره نالرل از

 5الی سالها  1828-1855مؤلف در تدریز و تهران به تجار  ،ترجمه روزنامه و مداشر برا شراه و ولیدهرد و دیگرر
درباریان آن عصر پرداخته است
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ایران مرتد بمد ،مینمیسد :بسیار از مالاما نمیتمانند بنمانند یا بنمیسند و مردان فاض ی
هستند که در ادبیا فارسی و عربی صافب مد مما خمبی هستند اما یا وراالر مریراننرد یرا
در جالیزِ خربزه کار میکنند(برجیو )104 :1384 ،ک منت دوبد با ذکر نممنها مینمیسد
یکی از دالیل اساسی ضدف نیروها نظامی ایران آن است که فتی فرمانردهی ایر نیروهرا
نرره در اثررر شایسررتگی و لیاوررت ب کرره ب رهخرراالر پررمل یررا پیمنرردها سررددی و نسرردی برهدسررت
میآید(دوبد)395-396 :1384 ،
شایستهساالر ربحی به خمب یا بد بمدنِ اخنوی یا شنصیتی افراد ندارد! چه بسا فرد
به لحاظ اخنح شنصی و صفا فرد خرمب باشرد امرا شایسرتگی کرار را کره برعهرده
گرفته است نداشته باشد! یکی از ای نممنهها فاج میرزا آغاسی ،ننستوزیر مدروف دوره
محمد شاه واجار است سیممنی  ،سفیر روسیه ،که از ولا دوست فاجی هرم برمد ،گرزارش
جالدی درباره و ارائه کرده است:
«شن

میرزا آواسی مرد بمد ممدب ،نیکنفو ،بیالمع و به آداب مداشر آشرنا و

اینها صفاتی است که کمتر در رجال ایران دیده میشرمد امرا از فیرس سررشرتهدار نره از
الرز فکممت نه از رسم سیاستمدار کمتری االنعی نداشرت ،پیمسرته مسرتلرح تنرین
خمد بمد و در آفاح و انفو سیر میکرد و کارها به یار نجم فیص ه مریداد بره گسرترش
وشمن اهمیت میداد و همراه برا شراه در عم یرا نظرامی شررکت مریکررد ،بره شراه وعرده
فتمفا نظامی و رساندن مرزها ایران به زمان نادر شاه را داده بمد و ایر کرار نره از رو
فریب ب که برآمده از باور و اعتالاداتش بمد و شراه و دیگررن را وادار سراخته برمد بره هرما و
هم

ملزِ ع یل او گردن نهند چنان ودرتی بهدست آورد که هی وزیر در ایران نداشرت

عنمان رسمی برخمد ندست ،آداب دیپ ماسی و ادار را رعایت نکرد و در اعمالش خرمد
را کامنً آزاد (و بیوید) فو میکرد» (سیممنی )93-95 :1353 ،
گزارشها دیگر هم وجمد دارد که به ندمد تالسریم کرارِ تنصصری در جامدره ایرران
عصرِ پژوهش اشاره میکند

1

 1برا نممنه اوژن فنندن مینمیسد« :یک چیز در تما امکنه ایران وابل تمجه است که هی کرو فرفره برهخصمصری
ندارد» (فنندن )87 :1324 ،فیمدور کمرف نیز محالب مشابهی نالل میکند(کمرف)159-164 :1372 ،
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معرفی و نقد رسائل سیاسی

در مالاله فاضر دوازده رساله سیاسی از عصر ناصرالدی شاه واجار ممرد بررسی ورار گرفتره

است از فیس زمانی ننستی اثر ای مجممعه رسالها است به نا سیاس

مدن از میرزا

موسی ساوجی مربمط به سال  1268و آخری آن رسالها است با عنمان اصالح اماور

از خان خانان (مرتلیو ی خان صنیعالدوله) که به سال  1314تألیف شده اسرت مدرفری
ای رسالهها به ترتیب زمان تألیف و آشنایی با زاویة دید نمیسندگان آن به شررو زیرر ارائره
میگردد:
 1رساله «سیاست مدن» از میرزا «ممسی سراوجی» بره سرال  1268ه ح ترألیف شرده و
سدک آن اندرزگرایانه اسرت مؤلرف ماننرد انردرزنگاران ادوار پیشری در پری آن
برآمده تا با پند و اندرز شاه و درباریان را به عدالت سمح دهد عدالت مرمرد نظرر
او ترکیدی است از رویکردهرا شرریدتمردار و خردمحرمر کره شایسرتهسراالر
نممنها از وجه عالننی رویکرد مؤلف به امر سیاست و فکممت اسرت رسراله
و مشتمل بر یک مالدمه و یک باب و یک خاتمه است(زرگر نژاد-38 :1380،
)37
 2رساله «روواالسن ع ی صراط المستالیم و االنا » ،از نمیسنده ا ناشنا

است که

به سال  1270ه ح تألیف شده است خرد عمدهتری چراغ راه اندیشه نمیسنده
ای رساله بمده و بر آن است که با رها کردن افکار پیشینیان ،رهیافتی عال ی به امرر
سیاست و فکممت ارائه کند(زرگر نژاد )64-65/1 :1386 ،نمیسنده برا گرذر از
دالیل واهی و عمامانه ع تالد ل عالبماندگی و انححراط کشرمر را در واگرذار
اممر مهم و ک ید به افراد ناشایست میداند او بر شایستهساالر تأکید دارد و از
آن با عنمان «امتیازِ فل ی» یاد کرده آن را سنت پیامدر میداند
 3رساله «ادب وزرا» از «محمدع ی الداالدایی» که خمد را فکیم ذوفنمن مینامرد ،بره
سال  1282ه ح تألیف شده است ای اثر نیرز نرمعی اندرزنامرة سیاسری اسرت کره
نمیسندة آن در والب داستانی از زبان پرنردگان در انتالراد از سیاسرتهرا آواخران
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نمر پرداخته است ادعا مؤلف تا عرش ،ولی دانش سیاسریِ و انردک اسرت
(زرگر نژاد )17-18 :1380،با ای همه او نیز بر شایستهساالر تأکید دارد
 4رساله «شرو عیمب و عنج نماو

مم کتی ایران» از فرد ناشرنا

اسرت کره بره

سال 1282ه ح تألیف شده است نمیسنده و می تند و منتالرد دارد و از تمرا اوشرار
وابسته به دستگاه فکممت انتالاد میکند (زرگر نژاد )130 :1380،خردگرایری و
تنش برا سازگار نشاندادن عالل و دی رویکرد اص ی نمیسنده در ارائه عنجی
برا نماو

ایران است او خماهران اصرنو نظرا ادار اسرت و برر شایسرتگی و

لیاوت کارگزاران تأکید دارد
« 5سر مکتم » رسالها است از «میرزا هدایتاهلل آشتیانی» (وزیر دفترر) کره بره سرال
 1284ه ح ترررألیف شرررده اسرررت نمیسرررندة ایرر رسررراله از آداب کشرررمردار و
فرمانروایی بحس میکند تمجه او به نکاتی چمن امتیاز فل ی (شایسرتهسراالر ) و
فالمح متالابل دولت و م ت ،نشان از بینشِ روش ِ نمیسرنده دارد (نسرنه خحری بره
شماره 862ف ،کتابنانه م ی ایران)

1

 6رساله «روزگار یک اهل و م در دوره واجار» سرگذشرت شنصریِ «میررزا ابرراهیم
بدایعنگار» است (ناال  )134 :1358 ،که به سال 1291ه ح نمشته شرده اسرت ایر
رساله در واوع فم ة تند «بدایعنگار» ،به بیواعدگی و بیسامانی دستگاه فکممرت
است نمیسرنده خماهران امتیرازِ فلر ی اسرت ترا اشرنا

مناسرب در امرمر کره

شایستة آن هستند به کار گرفته شمند
 7رساله «منهاج الد ی» از «ابمالالب بهدهانی» است که به سال  1294ه ح ترألیف شرده
است تفکر و اندیشه اصنو ایران در والب ورانمن مدنرا اصر ی رسرالة «منهراج
الد ی» است نمیسنده تنش نممده تا با مدرفی بدلی ومانی اروپا ،آنها را با اصرمل
اسنمی سازش دهد او نگاهی روش بره مسرائل جهران و برهویرژه ایرران دارد ،بره
اصنو آن خمشبی است و بهرهگیرر از رهیافرتهرا عالننری و تجرارب م رل
 1ای رساله در کتابنانه م ی ایران ،بنش کتابها دیجیتال ،در آدر

زیر وابل منفظه است:

http://dl.nlai.ir/UI/551118f5-65d8-4983-b85d-e2e9849a5c4e/Catalogue.aspx
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پیشرفته را در چارچمب استالرارِ نظمی وانمنی چاره اصنو ایرران مدرفری مریکنرد
(زرگر نژاد)19-22 :1380،
 8رساله «میزان الم ل» از «ع ریبنرش واجرار» ،برا محترما تروریخرماهی و انتالراد از
فرنگیمآبی در 1305ه ح نمشته شرده اسرت مؤلرف آشرنا بره ع رم و دانرشهرا
جدیرررد و مح رررع از اوضررراع کشرررمرها اروپرررایی در زمررران خرررمیش ،و از
ی
تحصیلکردگان دارالفنمن بمد ع ری بنرش واجرار برر آن اسرت ترا ضرم مدرفر ِ
فرهنرر

و تمررردن غربررری و لرررزو اوتدرررا

از آن ،زشرررتیهرررا آن را نیرررز بررره

همشاگرد ها خمد بنمایاند در واوع تنش مؤلرف آن اسرت ترا آنچره از تمردن
غرب برا ایران و ایرانی مفید اسرت اوتدرا

کررده و ناهنجرار هرا آن را الررد

نماید او منتالد جد عناصر فرنگیمابِ عصرِ خمیش اسرت و بره کشرف و درک
ع رررل واودررری برترررر غررررب تأکیرررد دارد (زرگرررر نرررژاد )24-25 :1380،و
شایستهساالر را یکی از ای ع ل میداند
 9رساله «افکا المدن» نمشته «محمردع ی کرمانشراهی» اسرت از نمیسرنده و تراریخ
تألیف اثرش االنعا دویالی در دست نیست ،تنها میدانیم که کرمانشاهیاالصرل
و ساک تهران بمده است رساله «محمدع ی کرمانشاهی» پندنامها است شرامل
یک مالدمره و چهرارده عالرد ،کره مالدمره آن در بیران عردالت و اهمیرت آن در
فرمررانروایی اسررت (زرگررر نررژاد )62-63/1 :1386 ،تکیرره اص ر ی نمیسررنده بررر
عدالت است و شایستهساالر را یکی از راهها وصمل به آن مدرفی مریکنرد او
به فکممت تمصیه میکند که به جمانان منصب ندهد چرا که کمتجربره هسرتند و
اسداب خرابی م ک را پدید مریآورنرد و از سر حان مریخماهرد هرر کسری را بره
فراخمر استدداد و تماناییاش منصب دهد
 10رساله «عاد الم مک» از «میرزا محمدفس خران وراگمزلرم همردانی» ،کره
اندرزنامرره سیاسرری اسررت در عصررر ناصررر تررألیف شررده اسررت (ترراریخ دوی ر آن
مشن

نیست) االنعی از زندگی نمیسنده در دست نیست و به نظرر مریرسرد از
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عالمان دی بمده باشد و ریشه تمامی مشکن جامده ایرران را در واگرذار
اممر به افراد ناالی میداند (زرگر نژاد)411/2 :1386 ،
 11رساله «نممنه میممنره در ع رم سیاسرت مردن» از «میررزا اسرداهلل» پسرر محمردکا م
است تاریخ تألیف آن نامشن

و مربمط به عصر ناصر است مؤلرف اثررش را

به ناصرالدی شاه اهدا کررده و در مالدمره کتراب خرمد را اورل دعاگمیران مدرفری
نممده هدف از تالیف کتاب را رعایت کردن وماعد ع میه در سیاست و فکممرت
ایران مدرفی میکند (نسنه خحی در کتابنانه م ی ایران به شماره 810ف)6-7 :

1

او عدل را یکی از ارکان اص ی ع م سیاست مردن مریدانرد و برر شایسرتهسراالر
تأکید میکند
« 12رساله در اصنو اممر» از فرد به نا «خان خانان» که به ر ورم مرتلریو ری
خان صنیعالدوله است در سال  1314ترألیف شرده اسرت هرچنرد رسراله در آغراز
س حنت مظفرالدی شاه واجار نمشته شده اما تح یلها آن مربمط به عصر ناصر
اسررت مؤلررف برره دندررال اصررنو امررمر ایررران اسررت ،در آلمرران در

خمانررده ،از

صرافت و جسار ِ بیان برخمردار بمده و نظم وانمنی را مدنا پیشرفت میشمارد
او تنش دارد میان شرع و عرف سازگار ایجاد نماید (زرگرر نرژاد-29 :1380،
 )27و بر رعایت لیاوت و شایستگی در واگذار امرمر و مناصرب بره افرراد تأکیرد
دارد
امتیاز فضلی

در ای رسالهها از اصحنفی به نا «امتیاز فل ی» سن گفتره مریشرمد کره مریترمان آن را
مدادل شایستهساالر دانست نمیسنده رساله «روواالسن ع ی صراط المستالیم و االنا » بره
ای صمر آن را شرو میدهد« :امتیاز فل ی یدنی [برتر ] هر کسی به واسحة فلرل یدنری
افزونی او باشد و ای افزونی یا در ع م است و یا در عمل ع م و عمل نیز یا در ابردان اسرت
 1فایل دیجیتال ای نسنه خحی نیز در آدر

زیر وابل دسترسی است:

http://dl.nlai.ir/UI/65f86746-df4e-4a56-a26b-432d5ef1b8b5/Catalogue.aspx
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و یا در ادیان پو هر کسی که از ای جها فلل و فزونی دارد ،به ودرِ فلل او باید امتیاز
داده شمد » (زرگرر نرژاد )275/2 :1386 ،و پایدنرد بره ایر اصرل از سرم فکرا را
ممجب تشمی مرد در جهت ع مآممز و کسب هنر ،و ترنش و کمشرش بیشرتر همگران
دانسته میافزاید :نهایتراً ترنش و کمشرش هریرک از افرراد جامدره ممجرب رونر صرنایع و
آبادانی کشمر میگردد چنانکه کشمرها غربی به ای الریر عمرل کررده و منرافع آن را
بردهاند
«میرزا هدایتاهلل آشتیانی» ،نمیسنده رساله «سر مکتم » هم آن را محرملکرردن امرمر بره
کسانی میداند که لیاوت فالیه آن شلل را دارند ،نه کسانی کره مر بدرد افتمرال واب یرت و
استدداد آن را خماهند یافت(آشتیانی ،نسنه خحی به شماره 862ف )17-18 :همچنری و
بر آن است که اگر امتیازِ فل ی شاخ

ِ انتناب افرراد بررا انتصراب در امرمر وررار گیررد،

ممجب تربیت جمانان برا تصد مناصب خماهرد شرد« :ووتری کره کافره خنیر را یالری
فاصل شد که نیل مالاصد دنیم ممومف به لیاوت و هنر است و با رشرمه و تم ر و تردلیو
کار از پیش ننماهد رفت ،رجال دولت الالب اشنا

هنرمنرد مریباشرند و غیرر از عرر ِ

هنر ،عر ِ هی متاعی مالدمل نمیشمد ،فمراً درصدد تحصیل واب یت بررمریآینرد(همان)20:
صافب رساله «سیاست مدن» یدنی «میرزا ممسی ساوجی» نیز بر آن است که ندایرد کارهرا
بزرگ را به مرد خرد و کارها خرد را به مرد بزرگ واگذار نممد «که هم کرار ،ضرایع
و مدحل بماند و هم آن شن

باالل و رسما شمد» (زرگر نژاد )40/2 :1386 ،اشاره او بره

انححاطِ ناشی از عد پایدند به شایستهساالر است
شایستهساالر سدب تفکیک مشاغل و ایجراد تمرایز اجتمراعی شرده منجرر بره پیردایش
تنص

و کارایی در اممر میگردد با واگذار ِ تنصصریِ مناصرب و مشراغل و در نتیجره

کارا بمدن هریک از افراد منتنب ،میتمان افزایش بهرهور و رشد و تروری را شراهد برمد
در نالحة مالابل چیز جز پریشانی و اختنل و نهایتاً عالبماندگی و انححاط پدید نمریآیرد
ای مسئ ه در رساله «شرو عیمب و عنج نماو
است نمیسنده ناشنا

مم کتری» ایرران مرمرد تمجره وررار گرفتره

ای رسراله ،ندرمد شایسرتهسراالر را ممجرب وررار گررفت اشرنا

ناشایست بر مصدرِ اممر و از عمامل اختنل اوضاع و پریشانی افمال مرد دانسته مینمیسد:
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«اگر شاه کشمر را به عالن نسپارد ،مد م است که آب از سرچشمه گلآلرمد اسرت و عامرل
اص ی مصائب ایران ،خمد شاه است» او از شاه میخماهد که چشمانش را باز کنرد ترا بدینرد
که هی شن

ِ الیالی در مصدر امرمر براوی نمانرده و ممجرب انححراط کشرمر شرده اسرت

(زرگر نژاد)125-126/2 :1386 ،
نمیسنده «روواالسن ع ی صراط المستالیم و االنا » بر آن است که مستند شرعی هرم
برا وجمب رعایت امتیاز فل ی بیابد تا پذیرش و التزا به آن را بررا جامدره سرنتی ایرران
آن عصر آسانتر سازد او که ع ت تمرا مصرایب و مشرکن و در نهایرت عالربمانردگی
ایران را رعایتنکردن امتیاز فل ی مریدانرد در ایر براره مرینمیسرد« :جرماب ایر مسرائل
الینحل در ای دو ک مه امتیازِ فل ی است که وانمن پیلمدر است و رعایت نمیکنند وصرمر
و تالصیر در ای اممر جز از جانب ما نیست ،هرچه هسرت از وامرت ناسراز بریانردا ماسرت»
(زرگر نژاد)275/2 :1386 ،
در ای رسالهها تنش شده به شاه و دیگر ارکان ودر تفهیم شمد که وجمد انسانهرا
متنص

و کارب د نه تنها سدب کاهش ودر و اختیارا ایشان ننماهد شد که اوتدارشران

را افزایش خماهد داد برا نممنه «میرزا هدایتاهلل آشتیانی» با تمصیف وضع ممجمد (عرد
شایستهساالر ) مینمیسد« :هرکه هر المر بنماهد به فراخمر ودر خمد فرکت میکند نه
به اندازة لیاوت و شأن» او ای مسئ ه را ممجب خرابی و ویرانی ایران دانسته اعرن مریکنرد
اگر بهدندال پیشرفت و تروی هستیم باید به امتیاز فل ی پایدند باشیم او ای امتیراز را ممجرب
تشمی مرد در کسب فلل (شایستگی و لیاوت) میداند و بر ای باور است که اگر االراف
س حان را افراد باتدبیر و کارآزممده و الی بگیرنرد ،وردر سر حان افرزایش خماهرد یافرت
(آشتیانی ،نسنه خحی به شماره  862ف )10:او استدالل خرمد را چنری پریش مریبررد کره
اشنا

خردمند صنو مرد را به صنو خمد ترجیح میدهند ،زیرا فماید اصنو عمرممی

شامل همگان خماهد شد و نتیجه میگیرد که اگر خماهران اصرنو کرارِ ایرران هسرتیم بایرد
اجزا آن یدنی دستگاه دیمان و کارگزاران آن را اصنو نماییم در ای صمر اسرت کره
با وجمد افراد الی و شایسته میتمان امید اصنوِ س حنت و فکممت ایران را داشت مثرالی
از صنایع انگ ستان و ساعتساز آن میزند و تدیی میکند که یک ساعت ووتری خرمب و
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درست کار میکند که همة اجرزا آن برا نظرم منحالری و برهدرسرتی مشرلمل کرار باشرند و
مینمیسد« :ک یا مح اممر تابع اجزاست اگر اجزا را خرمب فرراهم آورنرد ،ک یرا هرم
خمب پیش میرود اممر آد و وما عالم و نظا سر حنت مر فیرس المجمرمع ترابع اجرزا
میباشد در هر جزئی از اجزائی که بیمداالتی نمایند البد آن جز ضایع و تداه خماهد بمد »
و نتیجه میگیرد که اگر کسی امید داشته باشد کره بردون اصرنو اجرزا (کرارگزاران) کرل
(فکممت ایران) اصنو خماهد شد فتماً از عالل و خرد به دور است و «امید خیر و فنو از
او داشت الدته از نالصان عالل است» (همان)7 :

نمیسنده رساله ادب وزرا هم برر تالسریم کرار تنصصری تأکیرد دارد او مریگمیرد کرارِ

لشکر را باید به نظامیان داد و فساب و کتاب را به مستمفیان و میرزاها ،تا اممر کشمر نظم

گیرد و رو به تروری آورد (زرگرر نرژاد )212-213 :1380،او افرراد بریکفایرت را مایرة
خسار کشمر دانسته مینمیسد :وزیر که همه مناصب را به رشم میدهد نه لیاوت ،هم
کشمر را تداه میکند و هم ممجب دلسرد و کنارهگیر شایستگان مریشرمد(همان-215 :
 )214شرای تصد مناصب از نظرِ ای نمیسنده عدرار اسرت از :لیاورت ،تجربره ،دانرایی،
هنر ،عالل ،همش و تردبیر (همران )215-217 :و مرینمیسرد :لیاورت در اثرر تجربره و ع رم
بهدست میآید و میپرسد :کسانی که واب یت نگاهداشت و یان را ندارند چگمنره مم کرت را
نگاه خماهند داشت؟ (همان)223-226 :
ابمالالب بهدهانی در منهاج الد ی ای نظر را محرو میکند که فکممتها خمب بررا
رفاه فال مردمشان و تداو و بالا خمدشان ،نیاز به شایستهساالر و تنص

گرایی دارند:

«س حان کامل المدرفه الالب اصحاب فل و عالرد از مردمران عاورلِ کرافیِ بابصریر و ع رم
است تا مداونت کنند عالل او را در اممر؛ و مشارکت و مشاور برا آنهرا در امرمر دولرت و
استحکا بنیان کار دولت سدب ج مگیر از اخنل اممر و انهدا فکممت و ممجرب بالرا
س حنت و سهملت م ت است (زرگر نژاد )299 :1380،او برا مردعا خرمد یرک دلیرل
تارینی هم میآورد و به نالل از جان استمار میل مینمیسد :انگ ستان در زمان جرج سرم
به غایت تروی و پیشرفت رسید با آنکه شاه هی از س حنت نمیدانسرت و راه تروری م رت را
نمیدید! دلیل ای امر آن بمد که عالن م ت و ارباب فرل و عالرد و وزرا و وکرن شایسرته
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بمدند و با وضع ومانی ممجب پیشرفت ای کشمر شدند (همان )300:مرنک شایسرتگی از
نظر بهدهانی برخمردار از ذکاو و کیاست ،فس خدمت و تحصیل ع م و فنرمن اسرت
و بزرگزادگی یا بینا و نشانبمدن دلیل بر شایستگی و یا عد آن نیست (همان)326 :
ع رریبنررش واجررار در رسرراله میررزان الم ررل از مفرراهیم مشررابهی سررن مرریگمیررد و
شایستهساالر و اهتما به آن را از اسداب تروی م تها میداند که برا نیل به آن افزون برر
استدداد و واب یت ،جردیت در تحصریل ع رم و ترنش بررا اخترراع و نرمآور الز اسرت
(زرگر نژاد )469 :1380،و تحال ِ ای امر را نه به عهدة اشنا

کره از و رایف دولرت

ورار میدهد :اهتما دولت به ای امر باید چنان باشد که همه افرراد مم کرت بفهمنرد دولرت
در مالابل خدمت ،اجر و مزد خماهد داد و افد از آفاد رعیت که تحصیلِ ع می و هنرر
مینماید بی اجر ننماهد ماند تا مرد از تحصیل ع م و دانش و صندت خمد را مداف ندارند
و به کسب ع م و فنمن همت گمارند ترا مم کرت تروری کنرد(همان )473-474:از نظرر او
تنها کسانی میتمانند مصدر کار شمند که شایسرتگی آن را برا ع رم و هنرر و عالرل و تجربره
افراز کرده باشند (همانجا)
نمیسنده رساله در اصنو اممر ،به تفصیل از ندمد شایستهساالر در عهد ناصرر شرکمه
میکند و یکی از مهرمترری ملررا آن را سرپردن کارهرا کمچرک بره افرراد شایسرته و
محرملسرراخت اداره کشررمر برره انسرانهررا نرراالی مرریدانرد :خرردما بررزرگ برره اشررنا
پستفحر ِ دونهمت رجمع آمد و کارها زبمن به کفِ کفایتِ امررا برزرگ دانشرمند
محمل گشت آنان از عهده برنیامدند و اینان برذل تمجره نتمانسرتند کررد زنران بریدانرش و
مردان بدمنش ،خادمان بیمایه و منزمان بیپایه الرف مشمر واوع شدند مها مم کت به
عهده گروهی جاهل و فمجی اراذل نامزد شد هر گمراهی دارا جاهی ،هر بیفراستی بره
ریاستی ،هر بیتدبیر وزیر

هر جاه ی عام ی شرد (زرگرر نرژاد )498 :1380،او ایر

وضدیت را دلیل اص یِ عالبماندگیِ کشمر دانسته با اشاره بره تراریخ کشرمرها اروپرایی و
ژاپ استدالل می کند کره همرة پیشررفت ایشران تنهرا در سرایة تد ریم و تربیرت و برکشریدن
شایستگان و راندن صافبمنصدان بیع م و هنر و ناالی و دزد به دست آمد (همران)503 :
از نظر نمیسنده ،اشتداهکار  ،رشمه ،المع و غر

مانع اص ی شایستهساالر در ایران اسرت
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(همان )509:و راه چاره آن تنص

گرایی و خدرگی (همان )570:است که در اثر آممزش

و تجربه به دست میآید (همان)592-593 :
راهفل پیشنهاد رسالهنمیسان دیگرر نیرز ،اصرنو اجرزا فکممرت ایرران برا رویکررد
شایستهساالر و بهگزینی کرارگزاران آن اسرت چنانچره نمیسرنده رسراله «شررو عیرمب و
عنج نماو

مم کتی ایران» ،تمرا ممجدرا مم کرت و راه تروری هرر م رت را ممورمف بره

صنفیت و شایستگی افراد میدانرد کره بره عنرمان وزیرر و مشراور در کنرار پادشراه وررار
میگیرند و میافزاید اگر در مم کت هم اشنا

متنص

و بالیاوت نیسرت مریبایسرت از

کشمرها دیگر کارگزاران شایسته آورد و به کار گماست« :اگر در مم کت وحر الرجرال
است وزرا خمد را وابل استمداد نمیداند ،از االراف ممالک نمکرها تربیتشده دولرت،
اشنا

خردمند و فراهم آرند با مشراوره ،رفرع اخرتنل کرار کنریم و اگرر ایر مدنری را

مص ح فال مم کت ندانند؛ تأمل نماید که آب از سرچشرمه خرراب اسرت» (زرگرر نرژاد،
 )138 :1380نمیسندة ناشنا ِ ای رساله بره دو اصرل خردمنرد و بهررهمنرد از آمرمزش
تنصصی که از شاخ

ها شایستهساالر است اشاره میکند

رسالهنمیو دیگر ،که همیت واودری اش را بره عمرد پنهران کررده ترا برا آزاد بیشرتر
بنمیسد ،ندمد شایسرتهسراالر در میران کرارگزاران دولرت ایرران را نتیجره ندرمد آمرمزش و
مهار  ،دور از تفکرِ منحالی و عد تالسیم کرارِ تنصصری دانسرته آن را مهرمترری دلیرل
انححاط ایران مدرفی میکند« :نه کسی از ع م فرب و جن

بهرها دارد و نره از راسرتی و

درستی ،که مدنی فساب است ،اثرر در میران اسرت و نره از خر و ربر و انشرا و امرن
نممنها در دست است جمدی مرد بیخدر به صمر منت ف و لدا ها متفاو و ریش و
سرردیل متناسررب و غیرمتناسررب ،یررک مشررت رعیررت فالی ررِ بیچررارة ف ررکزده را الدمرره خررمد
کرده اند و اهلل به ف خداوند تاج و تنت پادشاه که از دولت و شمکت ایرران و مالکیرت
ایران نصف باوی نمانده است ربع باوی نمانده است (ناال )144 :1358 ،
«آشتیانی» به بنش دیگر از اندیشه شایستهساالر اشاره میکند و مینمیسد« :مناصب
دربار همایمن و ریاست و فکممت ممالک محروسه را مجتمداً در مراده شرن
ندارند زیرا که اگر مناصب عدیده را به شن

وافرد روا

وافد تفمیض کنند الدته وردر انتظرا آن
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را ننماهند داشت فر

و آز که الزمة ذا انسانی است ،مانع از ای مرف ه میشرمد کره

ا هار عجز خمد نماید به فکم فتم کارها ضایع و تداه خماهد شد و به عرنوه اینکره سرایر
اصناف و اشنا
مأیم

دربار همایمن ،که از ولی ندمت چشمداشرت مرفمرت و عنایرت دارنرد،

میشمند و به مرور از وانمن و وماعد چاکر تارک شرده بره مراسرم خردما بدیرد

الدهد خماهند شد» (آشتیانی ،نسنه خحی به شرماره862ف )9 :ایر مرت او را مریترمان بره

اصل افتراح 1که در بنش مدانی نظر اشاره شده تشدیه کرد ک یدواژه افترراح ،همرانگمنره
که پیشتر گفته شد ،رابحه پدیده مدرنساز را با پدیده تالسیم کار (و شایستهساالر ) نشان
میدهد در نظا ها سیاسی و ادار پیشررفته ،تصرد مسرئملیتهرا برزرگ نره بره یرک
که به صافدان صنفیت واگذار میشمد در ای وضدیت همه کادرها مردیریت و

شن

نندگان شل ی از صنفیت الز  ،که برآمده از آممزش است ،برخمردارند و افراد برفسرب
سهمی که در کار ارزشمند برا جامده دارند متمایز میشمند ،نه برفسب خاستگاه هرا یرا

وابستگیها خانمادگی و مح یشان  2ای مفهم در کُنه خرمد فراو ایر پیرا اسرت کره
واگذار کارها و مناصب دولتی باید الد مدیارها شایستهسراالر باشرد و هرر منصرب و
مالامی باید صرفاً براسا

واب یتی که دارندگانشان برا افراز آنها دارند اعحا شرمند و هری

منفظة دیگر جز صرنفیت و شایسرتگی نتمانرد رویدری را بره زیران دیگرران ارتالرا دهرد
آشتیانی به ای ترتیب خماهان گریز از تمرکزگرایی فردمدارانره و «تالسریم کرارِ» تنصصری
برپایه صنفیت ،شایستگی و واب یت اسرت کره یکری از مهرمترری ارکرانِ عالننیرتِ عم ری
است
«میرزا هدایتاهلل آشتیانی» همچنی رعایت امتیرازِ فلر ی را ممجرب ترغیرب جمانران بره
کسب ع م و هنر میداند به باور و  ،گزینش افراد به واسحه ع م و فل شران مرانع رشرمه و
تم نیز میشمد در نهایت ای ممرد را ممجب سامان و نظمیافت اممر دولتی ایران میداند
(آشتیانی ،نسنه خحی به شماره862ف )10 :از نظر او هرگمنره تروری و پیشررفتی منرمط بره
1. Differentiation

 2نمیسنده منهاجالد ی در ای باره مینمیسد« :هرکو که شایسته باشد ولم ادنی دهالانزاده میتماند مناصب و خردما

دولت را برعهده گیرد و هرکو که شایسرتگی نداشرته باشرد ولرم پادشراهزاده و برزرگزاده ندایرد متصرد امرر باشرد»

(زرگر نژاد)326 :1380 ،
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شایستهساالر است« :همچنی از جم ه شروط مدظم که مالرد برر جمیرع شررطهرا اسرت و
بدون کمال مما دت به ای شرط هرگز فتمفا بهجهت سنالی امکران ننماهرد داشرت و
پادشاهان ودیم که کارها عمده در جهان کردهاند ،محض اهتمرا آنهرا در ایر امرر برمده

است و ای شرط خجسته رعایت امتیاز فضل است که هرکار به اهل آن محمل شرمد بره
ای مدنی که مجممع خدما و مناصب دربار را به اشناصی عحا کنند کره لیاورت فالیره
آن شلل را دارند نه اینکه به اشناصی بدهند که م بدد افتمال در واب یرت و اسرتدداد آنهرا
خماهد بمد(همان)9-10 :
«وراگمزلم همدانی» نیز به واگذار اممر به افراد شایستة آن تأکید دارد «هر شنصری
که عم ی از اممر س حنت و مها دولت به او رجمع شرمد ،بایسرتی وابرل و مسرتح آن کرار
باشد؛ چنانکه در کن سید الممفدی  ،امیرالمؤمنی ع یهالسن مذکمر است« :من احسنن ا
حلکفایةاحستحقاحلوالیة»  1چمن اکثر خ لهرا کره در دولرتهرا بره هرم رسرد ،از آن برمد کره
جماعتی که وابلِ کار ندمدند و لیاوت آن شلل را نداشتند در امرمر م کری دخیرل شردند و
بدان سدب زخرم هرا بره هرم رسرید و براالخره کرار بره فسراد م رک و زوال دولرت انجامیرد»
(زرگر نژاد )411/2 :1386 ،او از شرای «استحالاح شلل و منصب و لیاوت کار و لالب» به
ای ممارد اشاره دارد« :دانایی و عالم به وماعد و ورمانی آن شرلل و مجررب و کرارآزممده،
وم  ،امی و مدتمد و دور از خیانت ثدا و عزیمت و صدر و تحمل مشالت و به دور از لهم
و فراغت و عیشال دی و رافتجمیی ،صافب عالل و رأ و تمیز باشد که سمانحی کره در
آن شلل و عمل پیش آید به الری صماب راه برد» .در اصمل «همدانی» برا گزینش افراد،
اخنح ادار نیز جا گرفته است از نظرر او اوتلرا اخرنح فرفرها آن اسرت کره میران
واب یت و لیاوت افراد با مشاغ ی که عهدهدار میشمند تناسب و سازگار باشرد و الرا بره آن
ماند که «کاه را در پیش س

و استنمان را نزد اسرب» ریزنرد کره «هرر دو از گرسرنگی بره

هنکت خماهند رسید و کارها بزرگ بدی جهت منتل گردیده است» (همان)413 :

نمیسنده رساله «نممنه میممنه در ع م سیاست مدن» هرم خرارجشردن امرمرا کشرمر از

دست افراد که به آن اممر آگاهی دارند را ممجب خرابیِ ک یِ اممر کشرمر مریدانرد و
 1هر کسی که کفایت (شایستگی) داشته باشد سزاوار تصد کارهاست
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مشن

شدن هدف و جهت دولت را در ع میشدن تما مدانی فکممتی میداند ،و بر ایر

اعتالاد است که اگر در مصادرِ شل یِ دولتیْ افراد شایسرته و آگراه وررار نگیرنرد ،آن دولرت
رو آسایش ننماهد دید و بر ای نکته تأکید میکند که« :در هی یک از مشمرتنانههرا
و مص حتخانهها دولتی به غیر از اهل خدره آن مج و و مستحالی ج م

آن مالا را که

به استحالاح ع میه نائل شدهاند راه ندهند» (میرزا اسداهلل ،نسنه خحی به شماره 810ف)99 :
در همی رساله «میرزا اسداهلل» بره عرد تالسریم کرار هرم اعتررا

مریکنرد و واگرذار

مناصب متددد و گاه متلاد را به یک نفر از اسداب انححاط میشمارد و مینمیسرد« :هرگرز
دو کار متلاد منت ف را به یکنفر نداید داد ،هرچند عالم به ع م آن دو امر متلراد باشرد
مانند آنکه یک شن

مدی را هم مدعی و هم مدعی ع یه و هم محصل و هم امری و هرم

شاهد و هم واضی ورار بدهند» (همان )105-106 :او ای امر را نشانه عد کفایت و واب یرت
دولتها و از اسداب سستی و زوال آن میداند

«میرزا ابراهیم بدایعنگار» در «سرگذشت شنصی» به فروش مناصب در ای دوره اشراره

کرده آن را ملایر شایستهساالر دانسته از اسداب انححراط کشرمر مدرفری مریکنرد (نراال ،
)146 :1358
«کرمانشاهی» در «افکا المدن» بنش دیگر از ناپایدند به شایستهساالر را تشرریح
میکند و آن واگذار ِ اممر به جمانان ناآزممده و بریدانرش اسرت کره کارهرا را خرراب و
مم کت را ویران میسازد (زرگرر نرژاد )200/2 :1386 ،او چراره کرار را در الترزا شراه و
صافبمنصدان فکممت به شایستهساالر و بهگزینی میدانرد و مرینمیسرد ایشران بایرد در
استدداد و تمانایی افراد نظر کنند ،و بنابر عالل س یم و ذوح مستالیم ،هر صنفی را بره فراخرمر
استحالاح و استدداد و واب یت به کار گیرند« :فکما را در جا خمد و ع ما را در مرتده خرمد
و وزرا در جا خمد ،ارکان دولت در جا خمد ،تجار و رعیت نیز ،هر صنفی از ایشران در
جا خمد» (همان )203 :ورار گیرند
کرمانشاهی برا اعحا مشاغل به افراد شروالی وائل است که به تشریح آن میپرردازد
ای شرطها بر دانش ،تجربه ،تنصر

 ،تمانرایی ،اخرنح فرفرها  ،سرنتکمشری ،تردبیر،
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صداوت و سنمت اخنوی تأکیرد دارد کره همگری از شراخ

هرا شایسرتهسراالر اسرت

(همان)207 :
نتیجهگیری

در برخی از رسایل سیاسی عصر ناصر از مفهم «امتیاز فل ی» سن گفته شده اسرت کره
میتمان آن را برابرنهادِ واژة شایستهساالر دانست شایستهساالر که یکی از ارکان تمدن
جدید و تروی و پیشرفت شمرده میشمد ،فرایند است که با جریان عالننیساز ِ امرمر در
ورون جدید شکل گرفته است شایستهساالر همسم برا عرفریشردن در خردمت تروری و
پیشرفت ورار میگیرد در یک روند تارینی ،تحمل اجتماعا ابتردایی و سراده و کهر بره
جمامع پیچیده و پیشرفته امروز  ،و پیدایش تمایزا و ناهمگمنیها پرتدداد ،تالسیم کرار

و شایستهساالر را پدید میآورد و آن را ضرورتی اجتنابناپذیر میسازد
کاربردِ امتیاز فل ی در رسایل سیاسی عصر ناصر و تمجه به مفهرم شایسرتهسراالر ،
بیشتر به دلیل بازشناسی اسرداب انححراط ایرران و تدیری دالیرل پیشررفت اروپاییران صرمر
گرفترره اسررت در ایر رسررایل مرریتررمان نممنررههررایی از تدیرری هررا فررداو ی دربرراره مفهررم
شایسته ساالر  ،ضرور

و نتایج آن را مشاهده کرد ای رویکرد بهویژه در انححاطشناسی

سازمان ادار عصر ناصر و تدیی جریان ترویخماهی ،الزاما و نتایج آن دیده میشمد و
از ای منظر سمدمند است
عد تمجه به اصلِ شایستهساالر در ای عصرر نیرز مد رمل نظرا ای ری و سراخت سراده
جامده ایران آن روزگار و بیتمجهی به ارکان پیشررفت و نمسراز ماننرد عالننیرت ،تالسریمِ
کار اجتماعی و عرفیساز است
منابع
 آرون ،ریممن ( )1390مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهشناسی ترجمره براور
پرها تهران :انتشارا ع می فرهنگی چاپ دهم

 / 88شایستهساالری یا امتیاز فضلی در رسائل سیاسی عصر قاجار

 اسپنسر ،هربر  ،فردیناند تمنیو و دیگران ( )1381جامعه سنتی و جامعاه مادرن
ترجمه منصمر انصار

تهران :نالش جهان

 آشتیانی ،میرزا هدایتاهلل (بی تا) سرّ مکتوم نسنه خحری در کتابنانره م ری جمهرمر
اسنمی ایران شماره  862ف
 برجیو ،چارلز و ادوارد ( )1384نامههاایی از ایاران  1828-1855گرردآور و
ویراسته بنجامی شمارتز ترجمه فسی اصرلرنژاد و مدصرممه جمشرید

تهرران :نشرر و

پژوهش فرزان روز
 بمدن ،ریممن و فرانسما بمریکم ( )1385فرهنگ جامعاهشناسای انتقاادی ترجمره
عددالحسی نیکگهر تهران :نشر فرهن

مداصر

 دوبد ،ک منت اوگاستو ( )1384سفرنامه لرستان و خوزستان مترجم محمدفسی
آریا تهران :انتشارا ع می و فرهنگی چاپ دو
 زرگر نژاد ،غنمحسی ( )1380رسائل سیاسی عصر قاجاار تهرران :کتابنانره م ری
جمهمر اسنمی ایران
 ،)1386( _____ سیاس نامه های قاجاری ،تهرران :انتشرارا مؤسسره تحالیالرا و
تمسده ع م انسانی
 سیممنی  ،ا

او ( )1353خاطرات وزیرمختار از عهد ترکمن چاای تاا جناگ

هرات ،ترجمه یحیی آری پمر تهران :انتشارا پیا چاپ اول

 فنندن ،اوژن )1324( ،سفرنامه اوژن فالندن به ایاران ( 1840رر  ) 1841ترجمره
فسی نمرصادوی اصفهان :چاپنانه روزنامه نالش جهان چاپ دو
 کمرف ،فیمدور ( )1372سفرنامه بارون فیودور کاور

 1834اا  1835ترجمره

اسکندر ذبیحیان تهران :انتشارا فکر روز
 کمزر ،لمئیو و برنارد روزندرگ ( )1391نظریاههاای بنیاادی جامعاهشاناختی
ترجمه فرهن

ارشاد تهران ،نشر نی چاپ پنجم
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 )1392( _____ زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ترجمره محسر ثنثری
تهران :انتشارا ع می چاپ هیجدهم
 لمیت ،کارل (« )1383تفسیر وبر از جهران بمرژوارر سررمایهدار از نظرگراه عالننیرت»،

ترجمه ع ی مرتلمیان ،مبانی نظری مدرنیسم (مجموعه مقاالت) تهرران :سرازمان

چاپ و انتشارا
مادن ،نسرنه

 میرزا اسداهلل ،پسر محمدکا م (بیترا) نمونه میمونه در علم سیاس
خحی در کتابنانه م ی جمهمر اسنمی ایران ،شماره  810ف
 ناال  ،هما ( )1358مصیب

وبا و بالی حکوم

تهران :نشر گستره

منابع دیجیتال
 فرهن

للا کیمدریج:

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/meritocracy

 میرزا هدایتاهلل آشتیانی ،سرّ مکتوم ،کتابنانه دیجیتال م ی ایرران ،فایرل دیجیترال ایر
رساله نیز در آدر

زیر وابل منفظه است:

http://dl.nlai.ir/UI/ImageLayers/551118f5-65d8-4983-b85de2e9849a5c4e/index.html

 میرزا اسداهلل پسر محمدکا م ،نموناه میموناه در علام سیاسا
دیجیتال م ی ایران ،فایل دیجیتال ای رساله نیز در آدر

مادن ،کتابنانره

زیر وابل منفظه است:

http://dl.nlai.ir/UI/65f86746-df4e-4a56-a26b-432d5ef1b8b5/Catalogue.aspx

