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چکیده

یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق ،کرامت انسانی است .ایان موضاوع از ایان جهات
دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق ،امتیازات و تکالیف انسانی شناخته مایشاود و
امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شاناخته مایشاود ،بلکاه مبناای
حقوق بشر است .از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بار نظاام حقاوقی ،نقاشهاا ،حقاوق و
تکالیف را در یک جامعه مشخص میکند ،و به نیازهای جامعه پاسخ میدهد ،بر سرنوشت جامعاه
و کرامت انسانی تاثیرگذار است .شایستهساالری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت ،به دلیال
اینکه به توانمندی انسانها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقشها ،حقها و تکاالیفی بارای
بهرهمندی از تواناییهای انسانها در اجتماع ،پیشبینی میکناد ،نقاش بسازایی در بهباود نظاام
حقوقی دارد .پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایستهساالری در نظام حقوقی منتهی به
کرامت انسانی میگردد؟ به نظر میرسد که شایستهساالری به دلیل تاثیری کاه در ایجااد نظاام
حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجااد اداره مطلاوب اماور عماومی دارد،
منتهی به بهبود اخالق عمومی و کرامت انسانی میشود .پژوهش پیشروی ،با روش توصایفی و
تحلیلی و روش گردآوری کتابخانهای  ،بابررسی و نقداطالعات ،به توصیف و تفسیر آنچه که باید
باشد ،میپردازد.
واژگان كلیدي

اداره امور عمومی ،اخالق ،شایستهساالری ،کرامت انسانی ،نظام حقوقی.
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Email: Gorji110@yahoo.fr
 .2دانشیار دانشکدهی حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
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طرح مسأله

کرامت انسان ،اخالق و حیثیتی است که همه انسانها به جهت داشتن توانایی فکر کاردن،
قدرت انتخاب ،آزادی اراده و وجهه الهی ،به طور فطری و یکساان از آن برخوردارناد .در صاورت
بیتوجهی به کرامت انسانی ،1ارزشهایی مانند عدالت ،2آزادی ،برابری و صلح معنا و مفهوم خود
را از دست میدهند و ما بیننده جهانی پر از ستم ،بیعدالتی و خشونت خواهیم بود.
بنابراین انسانها برای زیستن اجتماعی ،نیازمند رعایت کرامت انسانی هستند که تحقق آن
تا حدود زیادی نیازمند اداره مطلوب امور عمومی است .اداره امور عمومی ،با نگرش باه اقتاداری
که دارد ،با سیاستگذاری ،تصویب و اجرای قوانین و تعیین ضامانت اجارا ،نقاشهاا ،حقاوق 3و
تکالیف 4را در یک جامعه مشخص میکند ،و به نیازهای جامعه پاسخ میدهد ،و بدین ترتیاب بار
کیفیت و کمیت زندگی انسانها و کرامت انسانی تاثیر اساسی می گذارد.
اداره امور عمومی برای تحقق نیازمند نظام حقوقی است،و بنابراین نوع نظام حقوقی بارای
دستیابی به اداره مطلوب امور عمومی مورد توجه است .شایساتهسااالری5باه عناوان یاک نظاام
حقوقی که منابع انسانی را همسو با نیازهای درون جامعاه پارورش داده و در جایگااه مارتبط باا
توانایی خود قرار میدهد ،و با پاسخگویی 6به نیازها ،نظام حقاوقی کارآمادی7را بوجاود مایآورد،
نقش بسزایی در اداره مطلوب امور عمومی و توجه به کرامت انسانی دارد.
خوشبختانه در قانوناساسی 8جمهوری اسالمی ایران ،به موضوع شایستهساالری اشاره شده
و در بخش مقدمه ،آرمان قانوناساسی حرکت به سوی خداوند بیان گردیده است که حرکات باه
سوی این آرمان ،از طریق خودسازماندهی 9که همان توجه به توانمندیها10و تبدیل آن به توانایی
و بهرهمندی از آن در جامعه میباشد ،مشخص شده است.
در این چهارچوب ،تالش میشود که برای مشخص شدن تاثیر شایستهساالری بار کرامات
انسانی ،ضمن بیان مفاهیم مرتبط ،به ارتباط نظام حقاوقی شایساتهسااالری باا کرامات انساانی
پرداخته و توجه قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان نظامی کاه خاود را مقیاد باه اخاالق و
مذهب می داند ،به مفهوم شایستهساالری ،بررسی شود.
مفاهیم
اداره مطلوب امور عمومی
اداره از نظر لغوی به معنی گردانادن ،نظاام دادن مایباشاد)1( ،و مفهاوم اداره عبارتناد از
سازماندهی امور مردم و توجه کردن به کارهای آنان است )2(.اداره امور عمومی نیاز باه معناای
چگونگی اداره امور دولت میباشد.
اداره مطلوب امور عمومی اصطالحی است که بر الگوی سالم اداره سازمانهاای اجتمااعی
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داللت دارد .این نوع اداره به تحقق جامعه سالم و رو به پیشرفت کمک میکند ،و اداره فاسد نیاز
به سرعت جامعه را به فساد میکشاند.
كرامت انسانی
کرامت در لغت دارای معانی گوناگونی است که مهمترین آن عبارت است از :ارزش ،حرمت،
حیثیت ،بزرگواری ،عزت ،شرافت ،انسانیت ،شان ،مقام ،موقعیات ،درجاه ،رتباه ،جایگااه ،منزلات،
نزاهت از آلودگی و پا بودن از آلودگی)3( .
عالمه محمدتقی جعفری درباره کرامت انسانی بیان میکند که«:در اسالم دو ناوع کرامات
برای انسانها ثابت شده است -1:کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها ماادامی کاه باا
اختیار خود به جهت ارتکاب به خیات و جنایت بر خویشتن و دیگران آنرا از خود سلب نکنناد ،از
این صفت شریف برخوردارند-2.کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهاای مثبات
در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی میشاود .ایان کرامات ،اکتساابی و
اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است»)4(.
شایستهساالري
11
خداوند حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته میداناد« :ان االرض
یرثها عبادی الصالحون»( آیه  105سوره انبیاء) ،و سنت الهی چنین است که خداوند به هیچکاس
جز براساس شایستگی و اهلیتهای الزم مسئولیتی نمی دهد .بنابراین در اسالم موضوع شایسته-
ساالری اهمیت فراوانی دارد.
شایسته در فرهنگ لغت به معنای درخور ،سازاوار ،الیاق و محتارم آماده اسات (1(.و واژه
شایستهساالری از دو واژه مستقل شایسته و ساالری بوجود آمده و مفهوم جدیدی را ایجاد نموده
است .ساالر به معنای سردار و پیشرو است .بنابراین شایستهساالری در لغات باه معناای پیشارو
بودن در شایستگی است.
شایستهساالری به مفهوم گزینش براساس معیارهای همگانی مانند تخصص،تجربه،کارایی،
عالقه ،توانایی و اجتناب از گزینش براساس معیارهای اختصاصی مانند وابساتگی ،دلبساتگی باه
مرام خاصی مانند روابطخانوادگی ،توصیهها ،منزلت اجتماعی و طبقاتی ،زبان ،قومیت ،نژاد ،فرقاه،
رابطه و باندبازی میباشد)5(.
چنانچه شایستهساالری را به معنای اداره امور بر مبنای شایستگی بدانیم ،شایساتهسااالری
نباید همواره متمرکز بر شناسایی و بهکارگیری افراد شایسته باشد ،و بلکه باید هماه زوایاای اداره
امور عمومی را در چهارچوب شایستهساالری بازتعریف نماییم تا به جامعاه شایساتهسااالر دسات
یابیم .بدینمعنا که همه افراد جامعه در اداره امور عمومی نقشآفرینی کنناد باهایانترتیاب کاه
توانمندی آنان شناسایی و زمینه تبدیل شدن توانمندی آنان به توانایی فراهم گاردد تاا نیازهاای
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جامعه با بهرهمندی از تواناییهای تکتک افراد جامعه ،پاسخ داده گاردد و کساانیکاه بیشاترین
شایستگی را در جامعه از خود نشان میدهند ،در جایگاههای باالتری از اداره اماور جامعاه نقاش
آفرینی کنند.
نظام حقوقی
نظام حقوقی ،فرآورده دانش حقوق است که بنا به دیدگاه حقوقی راسکو پاوند ،به مهندسای
اجتماع میپردازد ( .)6از دیدگاه حقوق ،در جهان هستی راهکارها بار پایاه نظمای اسات کاه بار
مجموعه قواعد حقوقی حاکم میباشد و آن را باید بر هر قاعده دیگر برتر دانست)7( .
نظام حقوقی مجموعهای از هنجارهای حقوقی است و این مجموعه هنگامی یک نظاام را
بوجود میآورد که سرچشمه اعتبار هنجارها ،به یک هنجار اصلی بازگردد .و در واقع هنجار اصلی،
سبب یگانگی همه هنجارهای تشکیل دهنده یک نظام میشود)8(.
اعتبار نظام حقوقی حاکم بر رفتار انسانها ،به رفتاار بالفعال افاراد جامعاه وابساته اسات و
رفتارهای آنان سبب میشود که هنجار اصلی یک نظام حقوقی توجیه گاردد .بناابراین مایتاوان
گفت که اعتبار نظام حقوقی به کارآمدی آن وابسته است که برابر آن نظام حقوقی توانایی ایجااد
رفتارهایی در جامعه دارد که با هنجار اصلی مطابقت دارد)8(.
نظام حقوقی ابزار ضروری برای اداره امور عمومی اسات و ایان نظاام مایتواناد باا ارایاه
راهکارهای استاندارد ،از انحصارطلبی حقوق جلوگیری و اصل سودمندی همه برای هم را طراحی
و عملیاتی نماید .بنابراین وظیفه اصلی حقوق ،اجرای اخالق 12است( )9و توانایی گسترش اخاالق
مطلوب که منتهی به جامعه مطلوب میشود را دارد.
قواعد و مقررات
قواعد و مقررات به عنوان ابزار نظام حقوقی و موثر در اداره مطلوب امور عمومی و کرامات
انسانی ،باید دارای ویژگی منظمساز ،روابطساز و توانمندساز در عرصه اجتماع باشند ،تا بتواناد باا
جذب رفتارهای جامعه به سوی خود ،کارآمدی نظام حقوقی را شکل دهد .بنابراین برای مشخص
شدن ضرورت این ویژگیها برای قواعد و مقررات ،به بررسی هریک از آنها میپردازیم.
13
منظمسازي اجتماعی
برای زندگی در جهان انسانها و حل مسایل و رعایات کرامات انساانی ،نیازمناد حقیقات
هستیم .حقیقت مفهومی است که برای اشاره به اصل هر پدیده استفاده میشود .اصل هر پدیده،
چیزی است که وجودش سبب بودنش و عدم وجودش سبب نبودن آن میگردد .نظم سبب بودن
و بینظمی سبب نبودن است ،بدینمعنا که براساس نظم یک پدیده شکل میگیرد و چنانچه نظم
خود را از دست بدهد ،ضعیف میشود و سرانجام از میان میرود .برای زندگی در جهان انسانهاا
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و دستیابی به اخالق ،نیازمند نظم هستیم ،چراکه در بینظمی ،بیبرناامگی و رواباط ساودجویانه،
ظهور میکند.
بنابراین از دیدگاه نویسنده ،اصل و حقیقت هر چیزی نظم میباشاد و ابازار شاناخت نظام،
علم است .نظم در ایجاد نظام حقوقی مطلوب که به کرامت انسانی پایند باشد ،موضاوعی حیااتی
است و باید در هنگام تصویب قوانین ،نظمدهی در امور ،نخستین هدف قانونگذار باشد.
14
روابطسازي اجتماعی
موجودات برای زیستن وابسته به محیط هستند و راز بقا ،ارتباط ماوثر باا محایط اسات .از
دیدگاه تاریخی ،انسانها به دلیل محدودیتها و پاساخدهای باه نیازهایشاان ،وارد کاانونهاای
خانواده ،قوم ،شهر و کشور شدهاند)10( ،و بدین ترتیب به برقراری ارتبااط باا یکادیگر و رعایات
اخالق در جامعه پرداختهاند.
انسانها دارای سرشت تاثیرپذیر هستند و نخستین تاثیری که از محیط دریافت میکنند ،از
خانواده و جامعه است .افراد درون یک جامعه پرورش مییابند و ویژگیهای ساالم و یاا ناساالمی
که به دست میآورند ،به جامعه خویش بازمیگردانند .بنابراین سالمت یک جامعه وابسته به نظام
روابطی حاکم در آن است و روابط در جامعه مطلوب ،همانگونهکه در خانواده مطلوب مبتنای بار
حس احترام و دوستانه است ،باید اخالقی باشد.
حاکمیت که فلسفه وجودیاش برخواسته از پاسخگویی به نیازهای مردم است )11(،نیازمند
رابطه با جامعه خویش و کنترل روابط درون آن است و این موضوع از طریق روند جامعاهپاذیری
تحقق مییابد .در این روند ،نظام حقوقی ،دارای محتوایی منظم از نقاشهاا ،حاقهاا و تکاالیف
است ،تا مردم بانگرش به حقوق و تکالیف و نقشهایی که میتوانناد برعهاده بگیرناد ،باه اداره
مطلوب امور عمومی کمک نمایند .در این روند حکومت ،باا در نظرگارفتن ساودهمگانی کاه در
خطمشیگذاری قرار میگیرد( )12روابط درون یک جامعه را تنظیم میکند ،وماردم در مواجاه باا
این نظام حقوقی ،متوجه زمینههای برقراری ارتباط اخالقی خود با حکومت میشوند که در نتیجه
آن ،حس توجه به مسائل اخالقی و کرامت انسانی در جامعه بیشتر میشود.
15
توانمندسازي اجتماعی
خداوند ،در درون هر شخصی توانمندی قرار داده تا خاود اولیاه را تغییار و رشاد دهاد و در
جامعه خویش تاثیرگذار باشد .بنابراین هر انسانی دارای توانمنادی اسات و تبادیل توانمنادی باه
توانایی و جاگیری او در کاری متناسب با تواناییاش که منتهی به رشد و قدرتمندی او میگاردد،
بهترین هدیه اخالقی به اوست که کرامت فرد در جامعه را میآفریناد .در جاوامعی کاه باه ایان
مسئله توجه میکنند ،توانایی انسانها به دلیل خودسازی ،رشد مییابد و افراد دارای قدرتدرونای
میگردند و به مرور زمان اینگونه جوامع نسبت به دیگر جوامع ممتاز مایشاوند .درایان راساتا،
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فیلسوفان سیاست در دوران جدید بازگو داشتهاند که بدون توجه به سرشت انساان و نیازهاای او
نمیتوان پیرامون قدرت و دولت نظریهپردازی نمود)13( .
بنابراین میتوان گفت که توانمندی هر انسانی بیانگر بخش مهمی از ذات اوست و انساان
با فراهم شدن امکان بهرهمندی از تواناییهای خویش ،حس رضایت به دست مایآورد و بادین-
ترتیب نظم هر جامعهای هنگامی رخ میدهد که میان ذات انسان و رضایت او و نیازهای اجتماع،
ارتباطسازی شود و این ارتباط به نظر میرسد که از طریق مفهومی به نام توانمندسازی اجتماعی
شکل میگیرد که نقش پررنگی در توجه به کرامت انسانی دارد.
نظام حقوقی شایستهساالر
به تناسب افزایش تجربه و دانش ،انسانها و جوامع دگرگون مایشاوند .داناش ،مقولاهای
انسانی است و افراد قلب مدیریت دانش اند)14(.دستیابی به اداره مطلوب که منتهای باه اخاالق
مطلوب در جامعه گردد ،نیازمند انسانهایی است که با ساختن و پرداختن خود به توانایی و دانایی
رسیدهاند ،و ذهنیت پرداختن به مسائل جامعه را دارند .در اینباره افالطاون بااور دارد کاه بیشاتر
انسانها ،سادهبین ،راحتطلب و ناتوان در کشف حقیقت هساتند و شامار انادکی مایتوانناد باه
هدایت جامعه بپردازند)13( .
شایستهساالری نماد خرد و مردمساالری است و غایت آن به نتیجه رساندن دانش و عقال
در قومهای انسانی است )13( .آمارتیاسن ،استاد برجسته اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد و برنده
جایزه نوبل در سال  ،1998در این باره بازگو مینماید کاه « :تارویم خاوبی یاا تسالیم در برابار
درستی دو مقوله قابل ستایش هستند .بنابراین حمایت از فارد شایساته ،دارای منطقای عقالنای
است»)15(.
دامنه تاثیرگذاری شایستهساالری و ایجاد نظمها و هنجارهای دور و نزدیاک ناشای از آن،
آنرا در قامت یک نظام حقوقی به نمایش میگذارد .نظاام حقاوقی شایساتهسااالری مبتنای بار
شناخت ،اثرگذاری و نتیجهگرایی است و به دلیل اینکه بساتر پلاههاای پیشارفت و پایاانیاافتن
تبعیضها را فراهم میکند ،عادالنهتر و مولدتر از دیگر نظامها است )13( .این نظاام حقاوقی ،در
برونرفت چالشهای پیشرفت افراد زیر و سختکوش در رسیدن به جایگاههای مدیریتی موثر
است)13( .این نظام حقوقی ،با شفافسازی فرایندها و توانمندسازی جامعه ،زیرساختار عادالناهای
را شکل میدهد که طی آن همه شهروندان در تعیین سرنوشت خود نقشآفرینی میکنند.
رابطه شایستهساالري با كرامت انسانی
اداره مطلوب امور عمومی ،مبتنی بر شناخت از حقوق و تکالیفی است که به همه نیازهاای
جامعه توجه میکند و سبب میگردد حکومت در خدمت مردم قرار گیرد .دراین صورت میتوان از
حکومت انتظار داشت که بتواند به رسالت خود که رسیدگی به مشکالت ماردم اسات)17(،پاساخ
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دهد .این پاسخگویی از نشانههای اداره نوین است)18(.
اداره امور عمومی از طریق نظام حقوقی ،بر سرنوشات جامعاه و کیفیات و کمیات زنادگی
انسانها تاثیر اساسی دارد ،و اگرچه اخالق از سوی افراد جامعه بروز پیدا مایکناد ،ولایکن نظاام
حقوقی حاکم ،با تصویب قوانین ،به آن دسته از نیازهای جامعه که متمایل است ،پاسخ میدهاد و
رفتارهای افراد جامعه را با تعیین حقوق و تکالیف ،هدایت میکند.
در نظام حقوقی شایستهساالر به توانمندی انسانها و تبدیل آن به توانایی توجه میشاود و
با ایجاد زمینه رشد توانمندی افراد و تبدیل آن به توانایی و جایگاهسازی برای تواناییهاای آناان
در نقشهایی که در یک جامعه باید ایفا نمایند ،به ایجاد نظم و مطلوبیت اداره امور کماک مای-
کند .در این باره لوئیزهی ،بازگو داشته است که« :اگر به شیوههای گوناگون توانمندیهای خود را
شکوفا کنیم ،بدترین زندگی به بهترین تبدیل خواهد شد» ( )19بنابراین باا تحقاق اداره مطلاوب
امور عمومی ،به عنوان یک حق عمومی ،زمینه توجه به کرامت انسانی در جامعه فراهم میشود.
شایستهساالری مفهوم کیفی است که ویژگیهای کیفی را بر قانون اداره امور جامعه حااکم
مینماید و در اداره امور چنانچه به شایستهساالری بیتوجهی شاود ،زمیناه ورود ناشایساتگان در
اداره امور فراهم میشود .دراینراستا ،مال انتخاب اغلب افراد ،بر مبنای فامیلبازی ،قومگرایای
و پارتیبازی میگردد ،و پنهانکاری ،عدم پاسخگویی ،ناکارآمدی ،بینظمای ،بایعادالتی و بای-
توجهی به قانون،عادت مدیران میشود .ولیکن در اداره امور عمومی بر مبناای شایساتهسااالری،
شفافیت ،پاسخگویی ،اثربخشی ،نظم ،برابری و حاکمیت قانون تضمین میشود و در این سااختار،
معیارهایی به مانند تعهد ،تخصص ،توانایی ،تجربه و دلسوزی مال انتخاب افاراد شایساته قارار
میگیرد)5( .
نظام حقوقی شایستهساالری ،با طراحی قرارداد اجتماعی و حقوقی که نقاشهاا ،حاقهاا و
تکالیف در آن مشخص است ،آغاز میگردد .در این طراحی ،نقشهای اجتمااعی باه شاهروندان
معرفی و با به دست آمدن مهارت در نقش اجتماعی ،حق جایگاه آن نقش اجتماعی به فرد تعلاق
میگیرد .تحقق این روند سبب کرامت انسانی در یک جامعه شده و اعتبار ملی برای کشور را در
صحنه بینالمللی بوجود میآورد.
شایستهساالري در قانوناساسی جمهوري اسالمی ایران
قانون اساسی که بیانگر آرماان یاک ملات ،شاکل و سااختار حاکمیات ،تکاالیف و حقاوق
حکومت ،حقوق و تکالیف ملت ،چگونگی روابط میان قوای حکومت و رواباط ماردم باا آناسات،
نقش مهمی در سرنوشت یک ملت و کرامت انسانی دارد .خوشبختانه در قانون جمهوری اسالمی
ایران ،آرمان نظام ،حرکت به سوی خداوند مطرح شده و این موضوع در مقدمه قانوناساسی و در
مبحث شیوه حکومت در اسالم بیان گردیده است.
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در این بخش آمده است که جامعه با خودساماندهی ،به ساوی خداوناد حرکات مایکناد.
بنابراین شیوه حاکمیت در اسالم ،خودساماندهی است ،و رسالت قانوناساسی ایجااد زمیناههاایی
است که در آن انسان با ارزشهای واال و جهان شمول اساالمی ،پارورش یاباد و ماانع هرگوناه
استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی گردد و مردم حاکم بر سرنوشت خود شوند.
برابر مقدمه قانوناساسی ،مدیریت نهادها و بنیانهای سیاسی با صالحان است و به روشنی
بیان شده که هدف از حکومت ،رشد دادن انسان به منظور تجلی ابعاد خدا گوناه انساان اسات ،و
قانونگذار این را جز در گرو مشارکت موثر و گسترده همه عناصر اجتماع در روناد تحاول جامعاه،
نمیداند .در این راستا ،قانوناساسی مکلف شده است زمینه چنین مشاارکتی را در هماه مراحال
تصمیمگیری سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع ،فراهم سازد تا در مسایر تکامال انساان ،هار
فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.
در این چهارچوب آرمان قانوناساسی حرکت به سوی حق اسات و از ساوی دیگار ،برابار
اصل  56قانوناساسی ،خداوند انسان را برسرنوشت خود حاکم کرده و حاق حاکمیات انساان بار
سرنوشت خود را غیرقابل سلب دانسته است و برابر اصل  6این قانون ،اداره امور با تکیه بار آرای
مردم می باشد .بنابراین پرسش اساسی که پیش میآید این است که منظور از خودسااماندهی در
قانوناساسی چیست؟ و چه ارتباطی میان این مفهوم با اصول  6و  56قانون اساسی است؟
بانگرش به اینکه همه انسانها دارای توانمندی میباشند ،بنابراین منظور از خودساماندهی،
رشد توانمندیهای افراد جامعه و تبدیل آن به توانایی است که شایستگی افراد جامعه و باه پیارو
آن شایستهساالری را در یک جامعه پدید میآورد .بنابراین مفهوم شایستهساالری در قانون از این
مفهوم قابل کشف است .و همچنین از آنجاا کاه حاکمیات ملای ،امانات الهای اسات کاه از راه
انتخابات و همهپرسی بروز پیدا میکند )20( ،بنابراین حاکمیت ملی هنگاامی معناادار اسات کاه
انتخابات همسو با شیوه حکمرانی که خودسازماندهی است ،تحقق یابد ،بادینمعناا کاه در روناد
رقابت سالم و طبیعی افراد جامعه برای رشد توانمندیها ،افرادی اداره اماور عماومی را از طریاق
انتخابات به دست بگیرند ،که شایستگی بیشتری به دست آوردهاناد .در ایان چهاارچوب مفهاوم
خودسازماندهی برای حرکت به سوی حق و اخالق ،ایجاب میکند که همه اصول قاانوناساسای
در راستای شیوه حکمرانی پیریزی و معنا یابد.
برآمد پژوهش
کرامت انسانی پایه و اساس حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی است و بنابراین رعایات آن،
یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری است و حکومتها در فرآیند قانونگذاری ،محدود و پایبند به
ضوابط اخالقی هستند .حکومتها با تاثیرگذاری بر سرنوشت افراد از طریق اداره امور عمومی ،بر
اخالق عمومی و کرامت انسانی موثر هستند و در این راستا ،نظام حقاوقی ،ابازار ضاروری بارای
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اداره امور عمومی است .بنابراین نوع نظام حقوقی حاکم بر ساختار حاکمیات ،رابطاه نزدیکای باا
رعایت کرامت انسانی دارد.
نظام حقوقی شایستهساالر به دلیل ایجاد چشمانادازی از نقاشهاا ،حاقهاا و تکاالیف در
قوانین ،تاثیرگذاری گستردهای بر رشد فردی و جمعی و ایجااد اداره مطلاوب دارد و باه تباع آن،
کرامت انسانی را نیز به ارمغان میآورد.
شایستهساالری ،اگرچه به ظاهر در قانوناساسی نیامده ،ولایکن منظاور قانونگاذار از خاود
ساماندهی همان شایستهساالری است و از آنجاییکه در قانوناساسی باه اهادافی مانناد براباری،
عدل و رشد انسان توجه شده است ،می توان باه ایان نتیجاه رساید کاه میاان اهاداف قاانون و
شایستهساالری ،اشتراکات روشنی وجود دارد که شفافسازی حقوقی ،میتواند در تحقق و تاأمین
آنها نقشی اساسی داشته باشد.
در پایان این پژوهش ،میتوان گفت که بزرگترین انقالبی کاه مایتواناد در دوران زنادگی
انسان اتفاق افتد ،خودسازی ،و بزرگترین انقالبی که میتواند در دوران زندگی یک جامعاه اتفااق
افتد ،شایستهساالری است .شایستهساالری صدای خودسازی اجتماعی است که اخالق جامعاه را
هنرمندانه به دستان عالم عاقل میسپارد و دستاورد این انتخاب خاود را باا کرامات انساانی درو
میکند.
مالحظههاي اخالقی
در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده اصل اخالقی امانتداری علمی توجه گردیده و
حق مالکیت فکری نویسندگان آثار ،محترم شمرده شدهاست.
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واژه نامه
کرامت انسانی
عدالت
حقوق
تکلیف
شایسته ساالری

1. Human dignity
2. Justice
3. Rights
4. Task
5. Meritocracy

)( (merit+cracyشایستگی +اداره امور یا حاکمیت)
6. Responsiveness
پاسخگویی
7. Effective legal system
نظام حقوقی کارآمد
8. Constitution
قانون اساسی
9. Self-organization
خودساماندهی
10. Ability
توانمندی
11. Worthy
شایسته
12. Ethics implementation
اجرای اخالق
13. Social ordering
منظم سازی اجتماعی
14. Social Relationships
روابط سازی اجتماعی
15. Social Empowerment
توانمندسازی اجتماعی
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