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سبکهای مدیریتی راههای مشخص تصمیمگیریها در امور است .این سبکها میتواند بسته به
عواملی مانند فرهنگ جامعه ،وظیفهای که از کار انتظار میرود ،تفاوت نیروی کار و شخصیت و
تواناییهای رهبران  ،متفاوت باشد .برخی از منابع کهن نیز بازتابی از سبکهای مدیریتی در دوره
خود هستند و شاهنامه شاه طهماسبی که براساس شاهنامه فردوسی نوشته شده است یکی از این
منابع است .در شاهنامه فردوسی سه دوره اساطیری ،حماسی و تاریخی وجود دارد .فردوسی ،ابتدا
از کاربرد نمادین اسطوره برای بیان اصول مدیریتی شاهان استفاده میکند و با توجه به فضای
حماسی برخی اسطورهها ،به روایت دیدگاههای ممتاز و مدیریت برتر منش خود میپردازد .روش
انجام پژوهش حاضر روش توصیفی -تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای است .سبکهای
مدیریتی مورد بررسی در پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه سبکهای مدیریت تاننبائو و اشمیت
( )1973شامل :سبک مدیریت مستقل یا استبدادی ،سبک مدیریت خالصانه یا پدرانه ،سبک مدیریت
دموکراتیک و سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله میباشد .نتایج پژوهش حاکی از این است که
سرودههای فردوسی با بهکارگیری زبانی نمادین و رمزی ،داستانی تازه میآفریند و از خالل
گرایشهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی خود ،سبکهای مدیریتی شاهان و فرماندهان را به تصویر
کشیده است.
اهداف پژوهش
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.1مقدمه
مدیریت و سبکهای آن وابسته به پیشامدهای جاری است؛ بنابرین مدیران بایستی از سبک مدیریت به خوبی آگاه
باشند تا در موقعیت الزم آنها را به کار بگیرند .انتخاب سبک مدیریت ،پاسخی به چالشهای امروزه مدیریت منابع
انسانی است .پیدایش سبکهای مدیریتی مبتنی بر ادبیات جهان ،اهداف ،عملکرد و اثر بخشی حوزه منابع انسانی را
دستخوش تحوالت زیادی نموده است .مدیریت به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا میکند ،عامل
بسیار مهمیدر مباحث مدیریت رفتار سازمانی در سازمان است .در حال حاضر با شکلگیری نظریههای رفتاری و
اقتضایی ،اهمیت نقش پیرو در فرایند فرهنگ مدیریت مورد توجه قرار گرفته است به گونهای که امروزه ،هنر ،بازیگری
فعال در فرایند مدیریت است و به عنوان عاملی بالقوه ایفای نقش میکند .مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید
آوردن محیطی مناسب است کـه در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرایندی کارساز
امکانپذیر میشود و طی آن ،استفادة بهینه از منابع برای عرضة خدمات جهت جلب رضـایت متقاضـیان آنهـا ،بـا
پرهیـز از بـروز هرگونه عواقب نامطلوب ،تحقق مییابد .در این بین برخی از هنرمندان برای بیان اندیشههای مدیریتی
خویش به حماسه و اسطوره پناه میبرند .اسطورهها انسجام بخش هویت ملی است که به مرور زمان مردم آنها را
سرلوحهی باورها و اندیشههای مدیریتی خود قرار دادهاند .مکتبهای مدیریتی مبتنی بر اسطوره شناسی ،اسطوره را
به عنوان تصویر نمادین مدیریت شاهان و فرماندهان و تصویر نمادین مسائل اجتماعی و اندیشههای پیش از تاریخ،
آرزوهای مردم باستان و مردم امروزی شناختهاند .با اذغان به این نکته که فرهنگ و ادبیات در حال مبدّل شدن به
واژه مقبول روز افزون در ادبیات مدیریت سازمانی و در سطح کالن جامعه ،ومورد استفاده بسیاری از اندیشمندان
مدیریتی قرار گرفته است .در ایران نیز آثار ادبی برجستهای وجود دارد که از نظر مفاهیم اجتماعی و سبکهای مدیریت
دربردارنده نکات ارزنده ای است .یکی از این آثار شاهنامه فردوسی است که در دوره اسالمی نیز به علت اهمیّت این
اثر ،نسخههایی از روی آن نگاشته شده است .یکی از این نسخ ،شاهنامه شاه طهماسبی است که در دوره صفوی و به
دستور شاه اسماعیل اول و احتما ًال سال930ق نگاشته شده است .بنابراین انجام پژوهشی برای واکاوی سبکهای
مدیریتی موجود در این اثر ادبی ضروری مینماید.
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد تاکنون اثر مستقلی با این موضوع به رشته تحریر در نیامده است .سبکهای
مدیریتی یکی از ضرورتهای اصلی برای انجام فعالیتهای بسیاری از مدیران سازمانهای امروزی و شاهان بوده است.
حکومتداران و سازمانهای موفق مشخصة عمدهای دارند که به وسیله آن از سازمانها و حکومتداران ناموفق متمایز
میشوند؛ این مشخصه ،استفاده از سبکهای مدیریتی پویا و اثربخش است .در شاهنامه فردوسی انواع مختلفی از نوع
مدیریت و حکومتداری شاهان ،مطرح شده است ،که مبتنی بر نظریه سبکهای مدیریت تانینبام و اشمیت به تقسیم
شده است .سبکهای مدیریتی مورد بررسی در پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه سبکهای مدیریت Tannenbaum
 )1973( and Schmidtمیباشد.1 :سبک مدیریت مستقل یا استبدادی(1بدون حق تصمیمگیری برای کارکنان).
 .2سبک مدیریت خالصانه یا پدرانه( 2همراه با وفاداری کارمند) .3 .سبک مدیریت دموکراتیک( 3همراه با تغییر و

1 autocratic
2 paternalistic
3 democratic
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برنامهریزی).4 .سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله(4سیال و آماده تحول) (.)1973 ،Tannenbaum and Schmidt
این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای به بررسی الگوها یا سبکها
مدیریتی موجود در شاهنامه شاه طهماسبی بپردازد.
.2شاهنامه شاه طهماسبی و مختصات آن
شاهنامه شاه طهماسبی یکی از نُسخ نوشته شده در قرن دهم هجری از شاهنامه فردوسی است .این اثر در کتابخانه
سلطنتی تبریز در دوره صفوی خلق شد و تصویرگری آن از دوره شاه اسماعیل اول آغاز و تا دوره شاه طهماسب ادامه
پیدا کرد (شاطری ،طجری .)47 :1395 ،این اثر دارای 258نگاره است .معرّف سبک نگارگری نوین این عصر در مکتب
تبریز است و نگارههای آن توسط هنرمندانی چون سلطان محمد ،میرمصور ،دوست محمد ،آقامیرک ،میرزاعلی ،مظفر
علی ،میر سیدعلی ،خواجه عبدالعزیز ،خواجه عبدالصمد ،شیخ محمد و قدیمی به تصویر کشیده شده است(همان.)48 ،
در این نسخه میتوان تحوّل نقاشی صفوی را از مرحله آغاز آن 927ق تا کمال آن در حدود 937ق مشاهده کرد.
نگارش و کتابآرایی شاهنامه یک حرکت سیاسی و در جهت افزایش حس ملیگرایی و پشتیبانی از فرهنگ ایرانی بود
(فرید .)121 :1391 ،شاهنامه طهماسبی خود نمونه بارزی از هدیه نسخ مصور از جانب پادشاهان ایرانی برای پیشکش
به پادشاهان عثمانی است که به این وسیله ارادت خود را به سالطین عثمانی ثابت کرده و مانع لشکرکشیهای متعدد
به ایران میشدند (محمدزاده ،ظاهر .)30 :1394 ،این مسائل شاهنامه شاه طهماسبی را تبدیل به یکی از منحصر به
فردرین آثار ادبی و هنری در قرن دهم کرده است.
مفاهیم موجود منطبق در شاهنامه شاه طهماسبی به شکل دقیق از شاهنامه فردوسی است .فردوسی به عنوان یکی
از پایههای استوار ادب فارسی و حماسی بدون تردید از جمله اندیشمندانی است که به مدد ذهن خلّاق و نقب در اعمال
و رفتار گذشتگان ،سعی در اصالح رفتار فردی و اجتماعی افراد دارد .دین ،تاریخ و عقاید قومی ،اساس حرکت ذهنی
او را تشکیل میدهد و مفاهیم عمیق مدیریتی را از دل این عناصر بیرون میکشد و در خالل داستانها ،به اصالح رفتار
افراد و حاکمان میپردازد و آنان را به عدالت ،نیکوکاری و بشردوستی دعوت مینماید .میتوان به جرأت اذعان داشت
که :شاهنامه ،مجموعه تجارب تاریخی ایرانیان در اداره صحیح اجتماع و تأمین آسایش مردم است .خرد و دانش و
ژرفبینی و باریکنگری حکیم فردوسی سبب گردیده که شاهکار او به صورت آیین کشورداری و درس فرمانروایی
خردمندانهای درآید و منطبق با اصول صحیح مدیریت باشد .حتی امروز هم فرمانروایان و مدیران در همه جهان ،حتی
یک فرماندار و بخشدار ناحیهای کوچک میتواند از شاهنامه نکاتی در مدیریت توأم با عدالت بیاموزد (ریاحی:1393 ،
 .)210بنابراین واکاوی مفاهیم موجود در شاهنامه شاه طهماسبی میتوان نقشی مهم در آشنایی با تاریخ اساطیری و
حماسی ایران و شیوههای مدیریت در آن باشد.
.3سبکهای مدیریت در شاهنامه شاه طهماسبی
با توجه به بررسیهای انجام شده مبنی بر شناخت نوع نگرشهای در شاهنامه فردوسی ،میتوان به نگرشهای
اساطیری ،حماسی و تاریخی اشاره نمود .در شاهنامه فردوسی بر پایه این نگرشها ،پادشاههای مختلف با ویژگیهایی
4 laissez-faire
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متفاوت وجود دارد که با تفاوت در سبکهای مدیریتی به گروههایی همچون امیران آرمانی دادگسترِ در اوج ،پادشاهان
منفور و بیدادگرِ در حضیض و فرمانروایانی که صفات نیک و بد را با هم دارا هستند .ضرورت ،اهمیت جایگاه و نقش
سبکهای مدیریتی در حکومتداری بر کسی پوشیده نیست .در این سه دوره اسطورهای ،حماسی و تاریخی در
شاهنامه ،پنجاه دوره پادشاهی وجود دارد که با توجه به ویژگیهایی همچون شخصیت ،مکارم اخالقی ،قدرتمندی در
اداره کشور ،عدالت گستری ،رعیت نوازی و آبادانی کشور و یا عکس این ویژگیها ،پادشاهان آنها را به سه گروه
میتوان تقسیم نمود :امیران آرمانی دادگست ِر در اوج ،پادشاهان منفور و بیدادگرِ در حضیض و فرمانروایانی که صفات
نیک و بد را با هم دارا هستند .در این بین در شاهنامه ،فارغ از اینکه حاکمان ایرانی یا انیرانی باشند شاهد گونههایی
از سبک مدیریت و حکومت هستیم :سبک مدیریت مستقل یا استبدادی :شیوه ضحاک؛ سبک مدیریت دموکراتیک:
شیوه فریدون و بهرام و منوچهر ؛ سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله :عملکرد پیران و کیخسرو .در بحثهای نظری،
مهمترین وظیفه هر سازمانی ،رسیدن یک استراتژی مشترک که مجموعه ای از اهداف را دنبال می کند است و هر
سازمان اجتماعی چه در محدوده دولتی یا خصوصی که توسط مدیران اداره میگردد ،باید وظایفی را به عهده بگیرد و
آنها را مبتنی بر مجموعه سازمان با برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،و کنترل انجام دهد .از این دیدگاه میتوان
سیستم حکومت داری فرماندهان در شاهنامه فردوسی را مدیریت مجموعه کشور یا قوم دانست که مانند مدیریت
سازمان دارای وظایف معین میباشد که با سطوح مشخص شده عملیاتی ،میانی و عالی ،میتوان پادشاهان یا
حکومتداران را مدیران عالی که با سطح مدیریت باالتری نسبت به مدیران یک سازمان هستند ،دانست .بنابراین
حکومتداران ،با نظارت بر عملکرد کلی سازمان خود (کشور) به ارزیابی مجموعه خود میپردازند .مدیریتهایی که با
ویژگیهای مدیریتی پادشاهان شکل گرفتهاند ،توسط یک پادشاه اداره میشوند که این موقعیت را از خاندان خود به
ارث بردهاند .در این میان میتوان حکومتداری پادشاهان را با نظریات مبتنی بر سبکهای مدیریتی مطابقت داد.
عمده اینصفات عبارتند از :هوش ،بلوغ فکری و وسعت نظر ،انگیزه موفقیت طلبی ،بیانرسا و با نفوذ .به ویژه اینکه،
در تئوریهای مدیریت و رهبری ،هر کسی در سازمان دارای مقام و درجه ای از قدرت می باشد که بر اساس این
قدرت ،توانایی نفوذ بر مجموعه خود را دارد و در سطح تئوریهای مدیریت سازمانی ،قدرت ،عبارت از توانایی مدیر
سازمان در استفاده از منابع قدرت در بدست آوردن اهداف خاص میباشد .بنابراین حکومتداران در شاهنامه فردوسی،
به نسبت بسیار از ویژگیهای نظری مدیریت و رهبری سازمانی بهرهمند میباشند .همانطور که در باال ذکر شد شاهنامه
فردوسی قابل گروبندی به نگرشهای اساطیری ،حماسی و تاریخی است .نگرش حماسی شاهنامه با به حکومت رسیدن
فریدون و تقسیم ممالک به سه بخش و واگذاری آن به فرزندانش آغاز میشود؛ تقسیم ممالک به سه بخش موافق میل
فرزندان کوچک فریدون ،یعنی سلم و تور نمیافتد و تور برادرش ایرج را میکشد و فریدون و پسر ایرج (منوچهر)
انتقام کشته شدن ایرج را در جنگهایی از سلم و تور میستانند و همین انگیزه ای برای جنگهای طوالنی و مداوم
ایران و توران میشود که این نمودی از هزاره کشمکش بین حکومتداران است(کزّازی.)167-166 :1387 ،
پس از تسلط افراسیاب ،قحطی و خشکسالی بر همه ممالک مستولی میگردد و گزارشها حاکی از این است که این
قحطی به دلیل سلطه تورانیان و افراسیاب است ،ضمن اینکه لشکریان افراسیاب نیز با کمبود توشه و غذا روبه رو
میشوند و سرانجام ،آرش که پیشکار دوره نو بارانی خوانده شده است ،موجبات شکست و عقبنشینی افراسیاب را
فراهم میکند و با شکست لشکریان افراسیاب ،دوباره دوره پر آبی و باران شروع میشود (کریستنسن-157 :1368 ،
 .)209دوران افراسیاب و پیران در توران با پادشاهی منوچهر ،نوذر ،زو ،گرشاسب ،قباد ،کیکاووس و کیخسرو در ایران
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همراه است .در این بخش به تطبیق و مقایسه سبکهای مدیریتی و حکومتداری پادشاهی ایران و توران میپردازیم
و معتقدیم که نوع سبکهای مدیریتی فرمانروایان ایران با وجود جانشینی پادشاهان مختلف ،مبتنی بر تغییر از پیش
تعیین شده و قابل تسلط بوده است ،ولی سبک مدیریت تورانیان در این دوره ،از نوع سبک مستقل و استبدادی است
که با دیدگاه افراسیابی و پیرانی اثری آماده تحول به جای میگذارد ،با این تفاوت که در عملکرد پیران این اثر مثبت
و بسیار کارآمد و به بیان دیگر با اندکی داده ،ستاندههای بسیار بزرگ و عالی به دست میآید .ولی در عملکرد افراسیابی،
این اثر منفی است و اسباب ورشکستگی و شکست بزرگ توران و سازمان مدیریتی افراسیاب میشود.
 .1.3سبک مدیریت دموکراتیک (تغییر همراه با برنامهریزی) و رابطه مداری  -منوچهر
در نوع دمکراتیک ،مدیر به کارکنان این اجازه را میدهد تا در تصمیمگیری شرکت کنند ،در این صورت تمامی
تصمیمها با موافقت اکثریت همراه خواهند بود .ارتباطات در هر دو جهت گسترده هستند (از کارکنان به مدیران و
برعکس) .این نوع مدیریت مخصوصاً زمانی مفید است که بایستی تصمیمهای پیچیدهای گرفته شوند که به تعدادی
امور تخصصی نیازمند هستند .در این میان در شاهنامه منوچهر با بهرهگیری از دانش ستارهشناسی با ازدواج زال و
رودابه موافقت میکند که پیشبینی میشود فرزندی از آنان به دنیا خواهد آمد که بر همه جهان پهلوان خواهد بود و
منافع ایران را حاصل خواهد کرد .در این میان با سام وارد مذاکره میگردد .تصویر شماره  ،1نگاره ای مربوط به حضور
سام را در کوهستان البرز نشان میدهد.
در پذیرش این تغییر سام با تفکر و برنامهریزی پذیرا است و راضی به این پیوند آنها و اعمال رابطهمداری است:
به سام نریمان ستاره شمر
ترا مژده از دخت مهراب و زال
ازین دو هنرمند پیلی ژیان
جهان زیر پای اندر آرد به تیغ
بدو باشد ایرانیان را امید
خنک پادشاهی که هنگام او
(فردوسی  ،1379ج.)710-705 :1

چنین گفت کای گُرد زرین کمر
که باشند هر دو به شادی همال
بیاید ببندد به مردی میان
نهد تخت شاه از بر پشت میغ...
ازو پهلوان را خُرام و نوید
زمانه به شاهی برد نام او
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تصویر :1آمدن سام به کوهستان البرز ،شاهنامه شاه طهماسبی943-931(،ق) ،موزه برلین.

این سبک مدیریتی در صورتی که در شرایط مناسب به کار رود ،اثربخش و مدیر به نام مدیر «رشد دهنده» نام
میگیرد .ولی اگر این سبک رفتاری در شرایط نامناسب به کار رود و در نتیجه غیر اثربخش باشد؛ مدیر به نام «مدیر
مطیع یا موعظهگر» نامیده میشود .ضمن ًا در این بخش ،شاهد نمود روابط انسانی در مدیریت هستیم که همچون
سیستم درونی ،سازمان حکومت را تحت تأثیر خود قرار میدهد .سبکهای رابطهمداری تحت عنوان سبکهایی که
در آن مدیر حداقل گرایش به وظیفه و یا کار و حداکثر گرایش به رابطه یا فرد را داراست ،بررسی میشود.
.2.3سبک مدیریت دموکراتیک و پادشاهی از نسل فریدون
در مدیریت دموکراتیک مدیر به کارکنان اجازه میدهد در تصمیمگیریها شرکت کنند ،در نتیجه تصمیمات سازمان
براساس نظر اکثریت آرا در بخش مدیریتی و غیر مدیریتی خواهد بود .البته این بدان معنا نیست که همه افراد حق
اظهار نظر و رأی دادن دارند و همه نظرات پذیرفته میشود .ولی فرصتی به افراد داده میشود تا بتوانند هر یک در
سطحی از سازمان نظرات خود را مطرح کنند .در شاهنامه فردوسی برخی حکمرانان تجلی دوره شکست و ناتوانی ایران
هستند .نوذر پس از شکست در جنگ ،به دست افراسیاب کشته میشود .ایرانیان این تغییر موضع قدرت از ایران به
توران را به ناچار میپذیرند و دست به تغییر میزنند و با برنامهریزیهای گسترده و مشارکت با فرماندهان؛ آنها پادشاهی
از نسل فریدون را به قدرت میآوردند که نظم کهن را پایدار نگه میدارد .مدیریت دموکراتیک باعث میشود کشور از
یکسو نگری فاصله گرفته که این امر موجب میشود حکمرانان سطح باال سیاست بیطرفی به خود نگیرند و با مشارکت
در تصمیمگیریها؛ خود را متعهد به سازمان (کشور) کنند.
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ز تخم فریدون بجستند چند
ندیدند جز پور طهماسب ،زو

یکی شاه زیبای تخت بلند
که زور کیان داشت و فرهنگ گو
(همان ،ج)10-9 /43 :2

تصویر :2نگاره دربار فریدون ،شاهنامه شا طهماسبی .منبع( :ایزدی ،احمدپناه)66 :1394 ،

در تصویر شماره ( )2که نمایی از دربار فریدون است به ارتباط گسترده فریدون با درباریان صحه میگذارد و تا حدی
روشن کننده سبک مدیریت او است .رهبری دموکراتیک یکی از مؤثرترین انواع سبک مدیریت است ،زیر اجازه میدهد
تا مدیرانی که سطح توانایی پایینی دارند ،هم بتوانند در تصمیمات خاص مورد استفاده قرار گیرند .کارکرد مدیریتی
مهم زو ،واگذاری بخشی از ایران به توران با مشارکت فرماندهان در تصمیمگیریها بود که باعث صلح با تورانیان به
سبب خشکسالی شد .تغییری که برای بهبود اوضاع و در دست گرفتن بهتر زمام امور ،برای پنج سال که بخت کند رو
با او یار شده بود ،انجام میدهد و از پس آن باران فرو میبارد و همه جا سرسبز میشود:
پر از غلغل و رعد شد کوهسار

زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار
(همان ،ج)38 /45 :2

حمله دوباره و گسترده تورانیان به ایران در زمان گرشاسب پسر زو رخ میدهد ،هر چند که اظهار پیری زال و اسب
گزینی رستم و خواب قباد در این بخش سخت عجیب و شگفت انگیزند ،گویی ناتوانی زو و گرشاسب سبب میشود
رستم به دنبال پادشاهی از نسل فریدون به البرز کوه برود و قباد را به ایران بیاورد.
.3.3سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله (سیال و آماده تحول) و تغییر سلسله پیشدادیان به کیانیان
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در نوع آزاد مدیریت ،نقش مدیر جنبی است و کارمندان حوزههای کاری خود را مدیریت میکنند؛ بنابراین ارتباطات
مدیر در این نوع افقی است .بدین معنی که در هر دو سو یکسان است ،هرچند در قیاس با سایر انواع ارتباطات کمتری
رخ میدهد .قباد پرچمدار تغییر سلسله پیشدادیان به کیانیان است .تغییر روند شکست به پیروزی در برابر توران ،از
آغاز حکومتداری او پایهریزی شده است و افراسیاب طعم اولین شکست خود را از رستم میچشد ،با اینکه او را جوان
و جویای نام معرفی میکند اما با ایجاد تحوّل و با آمدن رستم و شاهی قباد ،در اغلب جنگها تورانیان مغلوب میشوند.
افراسیاب در ادامه اعمال سبکهای مدیریتی خود ،از پشنگ میخواهد که با ایران صلح کند و به همان تقسیم روزگار
فریدون همگی راضی شوند .قباد عقبنشینی تا آنسوی جیحون و ماوراءالنهر را به همراه وفاداری به پیمان صلح،
شرطهای صلح خویش قرار میدهد که پذیرفته میشوند .این گونه تغییر در حاکمیت و مسیر آن ،تغییری است که
آینده آن مشخص و قابل پیشبینی است؛ یعنی به صلح و ثباتی منتهی میگردد که از طرف توران تهدید نمیشود و
از سوی دیگر حاکم میتواند در این هنگام برای بهبود اوضاع اقدام نماید .ضمن اینکه تغییر پادشاهی از گرشاسب و یا
زو به قباد که به سرکردگی زال و کارکرد رستم انجام میگیرد ،راه و کار و نظم پیشین داشته و پیش از شروع پادشاهی،
راه و رسم و عملکرد و هدف او بنا بر سابقه نژادگی او ،بر خاندان زال و ایرانیان آشکار است؛ لذا این تغییر ،فنی است
و هنگام غلبه نیروهای مو افق بر مخالف انجام گرفته است و بر همه نظام اجتماعی اثرگذار است .ضمن اینکه در
محوریت این تغییر ،پادشاه یا قباد قرار دارد و سازماندهی به وجود آمده بر همه نظامهای مدیریتی زیر مجموعه ،احاطه
و تسلط مییابد .به عبارت دیگر ،این دگرگونی و تغییر ،دقیق ًا بر مبنای سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله (سیّال و
آماده تحول) میباشد؛ یعنی با ایجاد تحوّل در مدیریت طرحریزی تغییرات صورت میپذیرد.
این نوع مدیریت در گروههای حرفهای و خالق کارکنان بهترین حالت را ارائه میدهد .بررسی روند به پادشاهی رسیدن
قباد و عملکرد او در سرسلسلگی کیانیان ،او را در ردیف مدیرانی قرار میدهد که باتغییرهای از پیش تعیین شده و
چارچوبدار موافق است .هرچند که نگاه رستم و زال در آوردن قباد از البرز کوه ،یکسونگرانه است که بر دید یکطرفه
پادشاه تکیه میکند و از پذیرش تغییر در این سیستم سرباز میزند ،خردمندی و شجاعت ،میزانی است که
دیداسطورهای رستم و زال در برخورد با آن ،جنبه ضعیف و ناتوانش را نمیپذیرند؛ یعنی همان نقیصهای را نمیپذیرند
که نوذر ،زو طهماسب و گرشاسب داشتهاند و اسباب شکست ایران از توران و سرانجام قطع بارش باران از آسمان گشته
بود و قحطی را چون پتیارهای آسمانی بر ایران مستولی کرده بود .این نوع از دید مدیریتی ،رستم و زال را تا حد
مدیران پذیرنده تغییر و دموکراتیک باال میبرد ،ولی غلبه در آنان با شیوه یکسویه نگر و رد هرگونه تغییر است،
همانگونه که زال تغییر پادشاهی از کیخسرو به لهراسب را بدعت تلقی میکند و در قدم اول از پذیرش آن خودداری
میکند ،اما با شرح و توضیح کیخسرو ،بهناچار از آنجا که باید در نظام پهلوانی مطیع و کارگزار پادشاه باشد ،با وجود
عناد و تسلیم نشدن محض ،پادشاهی لهراسب را با نمودی از سبک مدیریت استبدادی به عنوان تغییری فسادآور
میپذیرد .عملکرد او و رستم در روزگار پادشاهی لهراسب و گشتاسب و جهان پهلوانی اسفندیار حاکی از همین مسأله
است ،بهخصوص که زال دیدگاه منفی خود به اسفندیار را در رزم رستم با او آشکارا و بدون هیچگونه جانبداری از
خاندان پادشاهی اعالم میکند .کارکرد شجاعت و نژادگی قباد ،از هم گسیختگی نظام مدیریتی در برابر افراسیاب را با
دیگاهی سّیال و آماده تحول از نو سازماندهی میکند و در این میان قهرمانی و پهلوانی رستم با شکست دادن نه
چندان کامل افراسیاب در میدان جنگ شکل میگیرد .کیقباد با انتخاب و پذیرش مصلحتی صلح بدون مداخله مستقیم
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در آن و پیشنهاد افراسیاب مبنی بر بازگشتن به مرزهای آبی جیحون ،نابسامانی افراسیاب را دوباره به سامان میآورد؛
هرچند که رستم جنگ با تورانیان را بر صلح با آنان ترجیح میدهد:
کجا راستی را به بخشش بجست
بر آن هم که کرد آفریدون نخست
«پیشنهاد
نگردیم از آیین و راه سران
سزد گر برانیم دل بر همان
افراسیاب به
که جیحون میانجیست اندر گذر
ز جیحون و تا ماورالنهر بر
کیقباد»
ز کردار بد گر پشیمان شوید
مرا نیست از کینه و آز رنج
شما را سپردم از آن روی آب

(فردوسی  ،1379ج )123-125 / 70 :2
بنوی ز سربازِ پیمان شوید
بسیجیده ام در سرای سپنج
«پاسخ کیقباد»
مگر یابد آرامش افراسیاب
(همان ،ج146-148 /71 :2

تصویر : 3نگاره مشورت افراسیاب با برادرش گرسیوز ،شاهنامه شاه طهماسبی ،منبع( :موزه هنری متروپولیتن.)1107/1695 ،

.4.3سبک آزاد مدیریت – کیکاووس ،سیاوش و کیخسرو
در نوع آزاد مدیریت ،نقش مدیر جنبی است و کارمندان حوزههای کاری خود را مدیریت میکنند؛ بنابراین مدیر از
وظایف کنار میرود و اقدامات ناهماهنگ رخ میدهد .ارتباطات در این نوع افقی است .بدین معنی که در هر دو سو
یکسان است ،هرچند در قیاس با سایر انواع ارتباطات کمتری رخ میدهد .کاووس نمودی از مدیریتی آزاد در اوج
ناهماهنگی ،نابسامانی و آشفتگی است که در تغییراتی که ایجاد میکند ،هیچ نشانی از پیشرفت نمییابد و اگر قهرمانان
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ایران در کنار او نباشند ،هم پادشاهی و هم ایران به باد میرود .اگرچه سبک رهبری آزاد میتواند کارمندان را با اعتماد
بهنفس بیشتری وادار به کار کردن کند و بتواند توانمندی آنها را در هنگام کار بیشتر کند ،اما در عین حال ،میتواند
توسعه کارکنان را به عنوان یک مدیر محدود کند و شاید هم بتواند فرصتهای مهم سازمان را برای رشد بیشتر نادیده
بگیرد .شکست کاووس در مازندران و اسارت و کور شدنش به دست دیو سپید ،جهان جویی او که به اسارتش در
هاماوران انجامید ،فریب خوردن او از ابلیس برای پرواز در آسمان و فتح ستارگان به یاری عقابهای پرّان که گناهی
بس بزرگ را برای او رقم زد ،همگی جایگاه سپند شاهی را که در اختیار او قرار گرفته بود فراتر و برتر از دل بردگیها
و فریب خوردگیها و شکستهای او مینهاد و او را شاه شکستها میگردانید .شکست بس بزرگ او در شیوه رفتارش
با سیاوش و سودابه و به کشتن دادن فرزند گرامی ،او را ناتوانترین و بیخردترین مدیران شاهنامه قرار میدهد .بر این
همه باید موقع نشناسی و آزرده کردن رستم در سرآغاز نبرد توران با ایران به سرکردگی سهراب و حمایت افراسیاب
را در نظر داشته باشیم که خشم رستم بر او در این جنگ و کشتن سودابه در داستان مرگ سیاوش ،قیام علیه نابخردی
او را به نمایش میگذارند.
دگر گفت از آن رفت بر آسمان
پر اندیشه شد جان آن پادشا

که تا جنگ سازد به تیر و کمان
(فردوسی  ،1379ج)408 /153 :2
که تا چون شود بی پر اندر هوا
(همان ،ج)392 /152 :2

هرچند که او در شمار شاهان ایرانی است و باید تابع نظم کلی حاکم بر این نظام مدیریتی باشد ،اما عملکردهای او
بیشتر ناگهانی است و در سبک آزاد یا عدم مداخلهای منفی قرار میگیرد و این همه ،از جمله مواردی هستند که
آشفتگی عملکرد کاووس را در نظام مدیریت ایرانی برمال میکنند .اغلب این اعمال تغییراتی البته نه چندان جزیی
بودند که اسباب تغییرات بزرگ در انتهای کار گشته اند؛ یعنی با نگاهی منفی ،گرفتنها و به دست آوردنهای کوچکی
که ستاندههای بسیار بزرگی را از کاووس درپیداشته اند .او بیناییش و آزادیش و حمایت رستم و فرزندش سیاوش را
که در دالوری هیچ کوتاهی نمیکند ،در پی این تصمیمهای کوچک از دست میدهد و اگر رستم به عنوان حامی
بزرگ او و ایران نباشد که آن از دست رفتهها را بازپس آورد یا انتقام رفتهها را بگیرد ،بیخردترین و آشفتهترین پادشاه
این بخش و منفی ترین آنها به حساب میآید .البته قرار گرفتن بدان در اردوگاه نیکی و نیکان در اردوگاه بدی ،از
مشخصههای دوره آمیختگی است که امور اهورایی و اهریمنی در آن با یکدیگر مشتبه میشوند.
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تصویر :4نگاره خواستاری کیکاوس ،رستم را به جنگ سهراب ،شاهنامه شاه طهماسبی(فغفوری،بلخاری قهی.)10 :1392 ،

تصویر شماره ( ) 4بخشی از آشفتگی سیاسی این دوره را به تصویر کشیده است .در این میان دوره حکمرانی کاووس،
پر از نوع مدیریتی بینظمی و آشفتگی است .نوع عملکرد سیاوش و کیخسرو در این محدوده زمانی ،تداعیکننده نوعی
نظم خاص در حالت بی نظمی است .سیاوش نه تنها ،پیامآور مهر و محبّتی انسانی در نظام مدیریت با اعمال سبک
مدیریت استبدادی ،خشک و یکسویهنگر است ،برای گریز از آشفتگی ،با هشیاری نظام مدیریتی فعال و کارآمدی را
در اندرون نظام پوسیده افراسیابی و کاووسی پیشنهاد میکند .این نوع مدیریت نهایتاً به تضعیف تمرکز کارکنان و گم
کردن هدف ختم میشود ،که کم کم به نارضایتی هرچه بیشتر و تصویری ضعیف از مدیریت ختم میشود .در واقع از
دیدگاه سبکهای مدیریتی ،عملکرد سیاوش قیام علیه نظام حکومتی آشفته و بیسامان است که قصد بهبود اوضاع را
ندارد و در قید و بند سنن خشکیده و جامد خودش ،بیتحرک مانده و اگر حرکتی از او سر میزند ،همهاش به ضرر و
زیان انسان و کارکرد اداری او است که مدیریت را برای بهبود اوضاع خویش وضع کرده است نه برای تسلیم شدن و
خشکیدن و ناتوانی .به نظر میرسد ،سبک مدیریتی سیاوش ،به تمام و کمال مادی و این دنیایی است و قابل اجرا هم
هست ،او گاه با اعمال سبک مدیریت پدرانه و بخشیدن استانهای مختلف ایران پس از غلبه بر توران به فرماندهان
جنگ و بهرهمند ساختن مردم از غنایم و امنیت و فراوانی ،درکنار گرایش به عبادت و سرانجام معراج گونه ای که
تکلیف مدیریت را با گذاشتن جانشینی به نام لهراسب رقم میزند ،در واقع پاسخی به این مسأله است که مدیریت
مملکتی باید تابع شیوه عملی و کارآمد از میان سنن پیشین باشد و همچنین با نقش پدرانه بر ساز کارهایی نو بنیاد
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شود تا پیوندهایی عمیق با معنویت و راستی و پاکی استوار شود ،که در عصر بینظمی افراسیابی ،چنین شیوهای
مدیریت ،نو ،تازه و سازگار با شیوههای مدیریتی پدرانه است و همگان حتی دالوران ایرانی توان دریافت عمق این
نمونه عالی مدیریت کشوری را که آمیخته با عنصر سنت ،نوآوری و معنویت است ،ندارند ،نظام مدیریتی ای که هم با
عنصر سنت به انتقام مرگ سیاوش میرود ،دشمن را از پا در میآورد ،قدرت پادشاهی را با اعمال سبک مدیریت پدرانه
تقسیم میکند و در نگرشی بس واال ،با دوری از پرستش قدرت و فسادانگیزی آن ،با اختیارات مشروع راه سعادت و
سالمت را به ایران میآموزد .در سبک مدیریت پدرانه ،مدیر اختیارات مشروع دارد یعنی از بدنه جامعه اختیاراتی به او
دادن که کامالً مشروع است .شیوه مدیریت سیاوش و کیخسرو در شاهنامه ،پیشنهاد نظام مدیریتی شاهنامه به دنیای
ممالک آشفته عصر غزنوی است که حکومتداران آن یکسویهنگر هستند و پذیرش تغییر در سبک مدیریتی آن هیچ
جایی ندارد .بنابراین با توجه به آنچه درباره سبک مدیریتی پادشاهان ایران دوره حکومت افراسیاب گفته شد ،مشخص
میشود که ناتوانترین آنها در بخش نخست مدیریت افراسیاب که برخوردار از توانمندی بوده است ،قرار داشتهاند.
.4.3سبکهای مدیریت استبدادی ،پدرانه و دستوری  -افراسیاب
مدیریت استبدادی به این معنی است که مدیر تصمیمهایش را انفرادی میگیرد ،بدون توجّه زیاد به زیر دستان .در
نتیجه این تصمیمات مدیر هستند که نظر و شخصیت او را منعکس میکنند؛ و طبیعتاً اگر مدیریت خوب باشد،
میتواند تصویری از اعتماد به نفس را به وجود آورد .ابعاد مدیریتی افراسیاب تورانی ،شامل برتری ،میانهروی و ضعف
است ،او تا کشتن نوذر ،پادشاه ایران ،برتر است .سپس با قباد به صلح روی میآورد و در عهد کاووس میانهرو میشود،
پس از آن در عهد سیاوش و کیخسرو دچار ضعف مدیریتی میگردد .افراسیاب نگاهی یک سویه دارد و با تغییر هیچ
میانهای ندارد .دروغگویی و فریب دادن سهراب در نیرنگی ناجوانمردانه برای داغدار کردن رستم در کشتن فرزندش یا
غلبه بر رستم و ایرانیانی که خود توان پیروزی بر آنان را ندارد ،گوش نهادن به سخنان نابخردانه گرسیوز ،برادرش و
لشگرکشی داخل کشورش علیه سیاوش و کشتن سرانجامین او ،از سبک مدیریت استبدادگونه او در مواجهه با امور
کشورداری است ،همچنین او در اعمال ،یکسویهنگر و تغییرناپذیر است .محققان دریافتند که تصمیم گیری تحت
رهبری استبدادی باعث کاهش خالقیت مدیر میشود .همچنین با نگاه تغییر ناپذیر این مدیران ،حرکت از سبک
استبدادی به سبک دموکراتیک بسیار دشوار است.
.5.3سبک مدیریت دموکراتیک و پیران ویسه
پیران که در بخش بزرگی از حکومت افراسیاب با اعمال سبک مدیریت دموکراتیک ،به یاری او میپردازند ،از نقاط
قوت تورانیان و افراسیاب به حساب میآیند .مدیریت دموکراتیک میتواند برای دورههای طوالنی کار را با کیفیت و
کمیت باال انجام دهد .در این سبک کارمندان اعتمادی که دریافت میکنند ،پاسخی که به همکاری آنها داده میشود،
روحیه تیمی و دلگرم کننده موجود را دست دارند .افراسیاب در دید کلی ،چون در اردوی تورانیان بد کردار قرار دارد،
نابکار و دشمن ایرانیان است .اما برخی از بدمنشیهای او ،سبب میشود که ایرانیان ،خردمندی و رفتار او را در همکاری
ها بستایند ،بهخصوص در مورد سیاوش که زمینه زنده ماندن او را پس از پناهنده شدن به توران فراهم میکند .او
نتیجه حمایت از سیاوش را به اسفندیار این گونه اعالم میکند:
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نبینی که کاووس دیرینه گشت
سیاوش بگیرد جهان فراخ
دو کشور تو را باشد و تاج و تخت

چو دیرینه گشت او بباید گذشت
بسی گنج بی رنج و ایوان و کاخ
چنین خود که یابد مگر نیک بخت
(فردوسی  ،1379ج)1138-1140/ 74 :3

دالیل پیران در پذیرش سیاوش ،استراتژی سبک مدیریتی دموکراتیک او را برمال میکند ،او با یک تیر سه نشان
میزند :در مرحله اول سیاوش ارجمند را از مرگ رها میکند ،و در ادامه از نجات اسرای جنگی توران ،قدردانی میکند
و در آینده ،ممالک ایران را متعلق به پادشاه سیاوش میداند و تسلطّ بر او را تسلط بر ایران تلقی میکند:
و دیگر که کاووس شد پیر سر
سیاوش جوانست و با فرهّی

ز تخت آمدش روزگار گذر
بدو ماند آیین و تخت و بهی
(همان ،ج)1119-1120 /73 :3

.6.3سبک مدیریت دموکراتیک (همراه با تغییر و برنامهریزی) – طهمورث و فریدون
اعمال استراتژیها با تغییر و برنامهریزی باید با درک روشن هدفهـا و مأموریـتهـای سـازمانی تدوین شوند
(ایراننژادپاریزی .)183 :1385 ،در این نوع برنامهریزی ،با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان ،قوتها و ضعفهای
داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطی شناسـایی مـیشـود و بـا در نظـر داشتن مأموریت سازمان ،اهدافی بلندمدت
برای سازمان تنظیم میگردد .برای دستیابی به این اهداف ،از بین گزینههای استراتژیک ،اقدام به انتخاب استراتژیهایی
میشود که با تکیه بر قوتها و رفع ضعفها از فرصتهای پیش آمده به نحو احسن استفاده و از تهدیدها پرهیز کند،
بـه طـوری کـه در نهایـت موجـب موفقیت سازمان در میدان رقابت شود (پیرس و رابینسون .)1392 ،در این زمینه
فردوسی ( »4فردوسـی 103/1 :1386 ،و « ،)99کیخسرو» (همان )372/2 :و نیز همان247 -253/1 :؛ برای اطالع
بیشتر رک :پورخالقی چترودی 1387 ،الف ،)143 -163 :نمونهای از این آیندهنگریها و برنامهریزی برای آینده است.
در شاهنامه نخستین وظیفة رسمی پادشاهی که بر تخت مینشیند آن است که در انجمنی از بزرگـان و برجستگان
درباری خالصه ای از برنامههای خود را بیان کند و به آنان نشان دهد که برای سـرزمین تحـت حکومتش اهدافی دارد
و برای رسیدن به آن خواهد کوشید (یارشاطر.)247/1 :1380 ،
طهمورث در اولین روز پادشاهی ،به مردم قول میدهد:
جهـان از بـدیهـا بـشویم بـه رای

پـس آنگـه کـنم درگهـی گـرد پـای

ز هـر جـای کوتـه کـنم دسـت دیـو

کـه مـن بـود خـواهم جهـان را خـدیو

هـر آن چیـز کانـدر جهـان سـودمند

کـنم آشـکارا گـشایم ز بنـد
(فردوسی)53/1 :1386 ،
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تصویر :5نگاره طهمورث در نبرد با دیوان ،شاهنامه شاه طهماسبی932،ق ،منبع( :حقایق ،شایستهفر.)57 :1393 ،

فریدون هم اهداف حکومتی خود را اینگونه بیان میکند:
چـو دیهـیم شـا هـی بـه سـر برنهـاد
به داد و به آیین و مردانگی
بـه راه فریـدون فـرخ رویـم

جهـان را سراسـر همـه مـژده داد
بـه نیکـی و پـاکی و فرزانگـی
نیامـان کهـن بـود اگـر مـا نـویم
(همان)162/1 :

ازدواجهای برونمرزی نیز در نمودی از سبک مدیریت دموکراتیک و برنامهریزی استراتژیک برای تأمین آینده است.
قهرمانان و پادشـاهان بـه منظـور جفتجویی راههای دراز طی میکنند و با بیگانگان پیوند زناشویی میبندند .جدا از
تأثیر آیینهای ابتـدایی در این پیوندهای برونخانوادهای (نک :راشد محصل ،بـیتا ،)72 :نمیتـوان از پیامدهای
سیاسی -اجتماعی و اهداف نهفته در این انتخاب ها بـه آسـانی گذشت .ازدواج سـیاوش بـا جریـره و فـرنگیس
(فردوسی ،)301/2 :1386 ،خواستگاری فریدون از دختران شاه یمن (همان ،)39/1 :قبول پیشنهاد قیصر از سوی
خسرو پرویز مبنی بر سپردن دخترش به «خراد برزین» تا در قَبِـل آن ،بـه روم لشکرکشی نکنـد (همان )102/8 :و
پی وند خاقان چین با انوشیروان برای جلوگیری از جنگ (همان ) 258/7 :شـاهد ایـن ادعاست .گاه این پیوند به ظاهر
سود قابل لمس ندارد ،اما پشت پرده اهداف و برنامههای خاصی در جریان است ازدواج زال و رودابه نمونة چنین
برنامهریزی هدفمندی است:
چنـین آمـد از داد اختـر پدیـد

کـه ایـن آب روشـن بخواهـد دویـد
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از ایـن دخـت مهـراب و از پـور سـام
کمـر بـستة شـهریاران بـود

گـوی بـرمنش زایـد و نیـک نـام
بـه ایـران پنـاه سـواران بـود
(همان)247/1 :

مدیریت دموکراتیک برای دانش اندوزی با هدف پیشرفت نیز یکی از اصول مهمیاست کـه شـاهان در شاهنامه بسیار
بر آن تأکید کردهاند .این نشان دیگری از آیندهنگری و برنامهریزی مشخص آنان برای مردم تحت حکومتشان است.
توصیة بهرام گور به مردمش گویای چنین تفکری است:
کـسی کـش بـود پایـة سـنگیان
بـه دانـش روان را تـوانگر کنیـد

دهـد کودکـان را بـه فرهنگیـان
خـرد را ز تـن بـر سـر افـسر کنیـد
(همان)541/6 :

این اصل غیر قابل تغییر برای شاهان هم لحاظ میشود .کسری به فرزندش گوشزد میکند که:
کـه داننـده بـادی و پیـروز بخـت
بـه دانـش بـود شـاه زیبـای تخـت
(همان )406/7 :
 .4بایدها و نبایدهای مدیریتی فردوسی
.1.4مشورت
بایدها و نبایدهای مدیریتی فردوسی مشورت تصمیمگیری یکی از مهمترین وظایف مدیران است .انسان خودمحور هر
آینه مرتکب خطـا خواهـد شد .مدیر ،در تصمیمگیریها اعتماد و اطمینان کامل به کارکنان دارد و در اخذ و اجـرای
تصمیم ،همگان حق مساوی دارند .در این میان ،رابطهای که میان این نوع سازمانها با کارکنان وجود دارد ،رابطة
تعلّق و اتصال به صورت متقابل اسـت و کارکنان این سازمانها میتوانند از این طریق توانایی خود را نشان دهند
(فیزی .)91 :1384 ،در شاهنامه فردوسی مشارکت یکی از اصـول سبک های مـدیریتی حکومتداران اسـت.
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تصویر :6نگاره مشورت زال با موبدان ،شاهنامه شاه طهماسبی .منبع( :حجتی سعیدی)1394 ،

از نظر فردوسی در این رابطه افراد مقابل باید خردمند باشند:
همـه رای بـا کاردانـان زنـم

بـه تـدبیر پـشت هـوا بـشکنم

ز دسـتور پرسـیم یکـسر سـخن

چو کاری نو افگند خواهم ز بن
(فردوسی)406/6 :1386 ،

در باب این مطلب ،انوشیروان به فرزند بزرگش ،احترام به خردمنـدان را یک اصل میداند که باید آنها را چون جان
خود عزیز بداند:
همیشه یکـی دانـشی پـیش دار

ورا چـون روان و تـن خـویش دار
(همان)407/7 :

زیباترین نمود این روش در شاهنامه هنگام تشکیل شوراهای نظامیدیده میشود .شاهان قبل از اقدام به جنگ ،شورایی
مرکب از فرماندهان و بزرگان کشور تشکیل می دهند و بـا توجـه بـه مقتـضیات وقـت تصمیمی مشترک میگیرند.
انوشیروان یکی از این شوراها را هنگـام آگـاهی از تجـاوز امپراتـوری روم بـه مرزهای ایران تشکیل داد:
چـو بـر خوانـد آن نامـه را شـهریار
همـه موبـدان و ر دان را بخوانـد

برآشـفت بـا گـردش روزگـار
وز آن نامـه چنـدی سـخنها برانـد
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سـه روز انـدر آن بـود بـا رای زن
چهـارم بـرآن راسـت شـد رأی شـاه

چـه بـا پهلوانـان لـشکر شـکن
کـه رانـد سـوی جنـگ قیـصر سـپاه
(همان)126/7 :

شورای نظامی جلوهای از مدیریت دموکراتیک است که مدیر به کارکنانش اجازه میدهد در تـصمیمگیری شرکت
کنند .با چنین نگرشی تمامی تصمیمها با موافقـت اکثریـت همـراه خواهـد بـود .ایـن نـوع مدیریت زمانی مفید است
که باید تصمیمات پیچیدهای گرفته شود (فری من .)417 :1375 ،در شاهنامه حتی کاووس خودسر هم در ظاهر به
این اصـل پایبنـد اسـت .او هنگـامیکـه بـر تخـت مینشیند ،مجلس بزمی میآراید و پهلوانان را دعوت و با آنها
مشورت میکند:
ابـا پهلوانـان ایـران بـه هـم

همی رای زد شـاه بـر بـیش و کـم
(فردوسی)4/2 :1386 ،

تصمیم گیری در مورد ازدواج زال و رودابه تمام ارکان حکومتی را گرد هم میآورد .انجام کار به شاه و سام واگذار
میشود:
تـو را خـود ،خـرد زان مـا بیـشتر

روان وگمانـت بـه انـدیش تـر

مگـر کـو یکـی نامـه نزدیـک شـاه

فرسـتد کنـد رای او را نگـاه
(همان)205/1 :

بسامد این اصل مدیریتی در شاهنامه بسیار باالست که خود میتواند بستر جستاری دیگر باشد.
.2.4عدالت سازمانی
مفهوم عدالت سازمانی به قضاوتهای فردی یا جمعی درمورد عدالت یا مسائل اخالقی برمیگردد .رویکرد تحقیقاتی
که دربارهی عدالت سازمانی انجام میشود ،رویکردی توصیفی است و به بررسی نقش عدالت در سازمانها میپردازد.
عادالنه بودن یا نبودن یک رویداد ،تا اندازهای به باورهای افراد بستگی دارد .به عبارت دیگر ،تحقیق دربارهی عدالت
معموال با توجه به رویدادهای پیشین (که قضاوتهای افراد را تحت تأثیر قرار میدهد) و عواقب آن رویدادها در هنگام
ارزیابی انجام میشود .این رویکرد توصیفی بیشتر روی باورها و درک افراد از عدالت تأکید دارد و به اینکه چه چیزی
واقعاً عادالنه است کاری ندارد .این دیدگاه تجربی ،چارچوبهای اصلی رویکرد اندیشمندانی را که میخواهند با استفاده
از تحلیل منطقی ثابت کنند چه چیزی به طور عینی درست یا غلط است کامل میکند (محمدی .)3 :1388 ،فردوسی
به عنوان شخصی آگاه در حوزة منابع انسانی به تأثیر عدالت سـازمانی بـر عملکـرد کارکنـان واقف است و به همین
دلیل اجرای عدالت را یکی از اصول حکومتی شاهان شاهنامه قرار میدهد .از نظـر او تخت شاهی ایران جایگاه دادگری
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است (فردوسی )243/6 :1386 ،و حاکمان این بـوم بـرای داشـتن سرزمینی مزین به عدالت از هم پیشی میگیرند.
بهرام گور یکی از این زمامداران است:
بـه داد از نیاکـان فزونـی کـنم

شـما را بـه دیـن رهنمـونی کـنم
(همان)419/6 :

داراب اجرای عدالت را انعکاس لطف الهی به خود میداند و مایة آبادانی میشمارد:
نـدانیم جـز داد پـاداش ایـن

کـه بـر مـا پـس از مـا کننـد آفـرین

نبایـد کـه پیچـد کـس از رنـج مـا

ز بیشی و آگندن گنج ما

زمانـه ز داد مـن آبـاد بـاد

دل زیردسـتان مـا شـاد بـاد
(همان)516/5 :

اردشیر عدالت را گنجی پایدار میشمارد:
کـه انـدر جهـان داد گـنج مـن اسـت
کـس ایـن گـنج نتوانـد از مـن سـتد

جهـان زنـده از بخـت و رنـج مـن اسـت
بـد آیـد بـه مـردم ز کـردار بـد
(همان)193/6 :

او معتقد است دادگری ،امارت و شادمانی در پی دارد:
اگـر کـشور آبـاد داری بـه داد

بمـانی تـو آبـاد و از داد شـاد
(همان)216/6 :

باعث ماندگاری نام فرد و قوام حکومت میشود:
جهانـدار چـون گـشت بـا داد جفـت

زمانـه پـی او نیـارد نهفـت

(همان)222/6 :
حاکمان زن نیز در شاهنامه به این زیور مدیریتی آراستهاند .پوران سرزمینش را چنان بـه داد و مهربـانی اداره میکند
که به گفتة فردوسی باد بهتندی بر زمین نمیوزد:
نجـست از بـر خـاک بـاد سـپهر
همیداشـت ایـن زن جهـان را بـه مهـر
(همان)395 /8 :
عدالت سازمانی شاهان به طبقه های خاص تعلق ندارد ،چنان که اسـکندر رفـاه اجتمـاعی حـاکم بـر سرزمینش را
برای عموم میخواهد:
بـه کـوه و بیابـان و دریـا و شـهر
همـه زیردسـتان بیا بنـد بهـر
(همان)11/6 :
نتیجة چنین نگرشی اینگونه سرزمینی است:
چـو بنشـست شـاه اورمـزد بـزرگ

بـه آبـشخور آمـد همیمـیش و گـرگ
(همان)255/6 :
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.3.4عدالت سازمانی و انتصاب افراد
یکی از راههای ایجاد دلبستگی به سازمان توجه مسئوالن به مسألة انتصابات است .فردوسی یـک قـدم جلوتر است و
گزینش درست را نتیجة عدالت سازمانی میداند .اردشیر به فرزندش شـاپور چنـین انـدرز میدهد و وصیت میکند:
جهـان راسـت کـردم بـه شمـشیر داد

نگـه داشـتم ارج مـرد نـژاد
(همان)230/6 :

صرف انر ژی مدیر برای ارج نهادن به نیروی انسانی شایسته ،بسیار کلیدی است .انوشیروان ،در راستای تفکر اردشیر،
دادگری و نگاه داشت ارج مردم نژاده را گرامیتر از جنگ با دشمنی میداند که در کمین تـاج و تخت است .معتقد
است تخت شاهان از سه چیز درهم میپیچد :بیدادگری ،مال دوستی و هنگامیکـه شاه از مردان هنرمند سر میکشد
و بیسوادان را مقام میدهد؛ پس به پسرش هرمز توصیه میکند:
کـسی کـاو نـدارد هنـر بـا نـژاد

مکـن ز او بـه نیـز از کـم و بـیش یـاد
(همان)407/7 :

نمونة چنین کارگزارانی در زمان یزدگرد ماهوی است ( .)465/8دیگری سیاه چشم که در زمان فرخزاد با خوراندن سم
به مخدومش پایان زندگی وحکومت او را رقم زد ( .)404/8قرار دادن این افـراد در کنـار خاندان نژادة سام که صبورانه
با بد و خوب شاهان ساخته اند ،حـساسیت موضـوع را بـر خواننـدگان ایـن جستار آشکار خواهد کرد .در اینجا به
بررسی معیارهای انتخاب از نظر حاکمان شاهنامه میپردازیم .انسانهای بدنهاد از دیدگاه اردشیر ،گروهی هستند که
باید از آنان بهشدت حذر کرد:
بتـرس از بـد مـردم بـدنهان

کـه بـر بـدنهان تنـگ بـادا جهـان
(همان)233/6 :

بهرام هم نظری مشابه دارد .او عاقبت نیک این بینش را ترسیم میکند:
نیاالیـد انـدر بـدیها مـنش
کـسی کـاو بپرهیـزد از بـدکنش
گـه رفـتن از خـصم بـی غـم بـود
بـدین گیتـی انـدرش خـرّم بـود
(همان)264/6 :
اورمزد سفلگان بیدانش را شایستة کارگزاری نمیداند .به نظر او سخنچینان حیلهگر و بیشرمان بسیارگوی هم باید
از درگاه دور باشند .حاصل کردار چنین افرادی فقط بدی است (همان .)257/6 :شاپور هم ،بر طرد بسیارگوی اصرار
میورزد:
زبـان را نگـه دار بایـد بـدن

نبایـد روان را بـه زهـر آژدن

کـه بـر انجمـن مـرد بـسیار گوی

بکاهـد بـه گفتـار خـود آبـروی
(همان)349/6 :
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پس سعی حاکمان شاهنامه بر انتصاب بهترینهاست .تصویر واضح این اندیشه هنگام تعیـین جانـشین ترسیم میشود.
وقتی حکومت یزدگرد رو به پایان است ،فرزند کوچکتر به دلیل خردمندی ،شـر مگینی و شایستگی کسوت شاهی
میپوشد (همان .)5/7 :انوشیروان از میان شش پسر ،هرمـز را برمیگزینـد کـه هوش و خردی قابل ستایش دارد:
وز ایـشان بـه هرمـزد نـازان تـرم

بـه رای و بـه هوشـش فـروزان تـرم

(همان)448/7 :
به قول بهرام گور ،خرد ارزشمندترین ثروت است .کسی که از این ویژگی برخوردار باشـد بـدکرداری نمیکند:
همـان زیـور نامـداران بـود
خـرد افـسر شـهریاران بـود
بدانـد بـد و نیـک مـرد خـرد

بکوشـد بـه داد و بپیچـد ز بـد
(همان)558/6 :

اردشیر خرد را مایة روزبهی میداند:
نگـهدار تـن بـاش و آن خـرد

چـو خـواهی کـه روزت بـه بـد نگـذرد
(همان)231/6 :

خسروانوشیروان پسرش هرمز را به همنشینی با پیران دانا توصیه میکند ،چرا که:
بمانـد بـه تـو تخـت و گـنج و سـپاه
چـو یابـد خردمنـد نـزد تـو راه
(همان)459/7 :
او معتقد است برای ایمن شدن از بدی ها گراییدن به دانش و دانشمندان قدمی مؤثر است:
کـه داننـده بـادی و پیـروز بخـت
بـه دانـش بـود شـاه زیبـای تخـت
کـه نـادان فزونـی نـدارد ز خـاک

بـه دانـش بـسنده کنـد جـان پـاک
(همان)406/7 :

.4.4انعطافپذیری
در مقدمه به اختصار به جریان شکلگیری مکتبهای متعدد در حوزة علم مـدیریت اشـاره شـد .ایـن نظریات در دهة
هفتاد به پیدایش مکتب اقتضایی انجامید (صمصامی و پورخالقی چترودی )191-213 :1392 ،و اگرچه ریشههای آن
را میتوان در آرای فایول و ماری پارکرفالت یافت ،این نظریه با فرد فیـدلر ( )1922مشهور شد .بر اساس این دیدگاه،
محیط های گوناگون نیازمند روابط انسانی متفاوتی هستند تا از این طریق ،بیشترین کارایی حاصل شود .بر این اساس
دیگر«بهترین» و «تنها» راه وجود ندارد (هیکس .)299 :1372 ،اساس ًا روش مدیریت بر مبنای اقتضا بر این واقعیت
تأکید دارد که آنچه مدیر در عمل انجـام میدهـد وابسته به مجموعه شرایط موجود است (رضاییان .)20 :1390 ،از
ویژگیهای فرهنگ انعطافپـذیری آن است که به محیط خارج توجه شده و کوشش میشود تا نیازهای اولیه و اصلی
تأمین شود .در این فرهنگ بر هنجارها و باورها تأکید می شود تا بتوان بدان وسیله نقایص موجود را شناسایی کرد و
رفتـار مناسـب را در پیش گرفت (دفت .)645 :1377 ،مدیریت امروزی در راستای جهتگیری وضعی است؛ یعنی
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تالش می شود تـا راهکارهـای مـدیریتی متناسب با نیاز افراد و سازگاری با اوضاع مشخص شود .گرفتن خراج در تمام
قلمرو گستردة ساسـانی بـر یک نظام کلی و سنتی استوار بوده است؛ ولی به علت تفاوتهایی که در هر منطقه نسبت
به منطقة دیگر از لحاظ نوع و کیفیت زراعتها و اختالف شرایط جوی و طبیعی و اجتماعی وجود داشته ،تغییراتی در
نظام جمعآوری خراج هم الزم میآمده است .شاه گاه خراج را میبخشد و گاه متناسب با میزان درآمد و میـزان باران
خراج میگیرد (محمدی مالیری .)128/5 :1382 ،اردشیر ده سال از مردمش خراج نمیستاند و مردم و زیردستان در
آسایش به سر میبرند:
چـو ده سـال گیتـی همیداشـت راسـت

بخـورد و ببخـشید چنـدان کـه خواسـت

نجـست از کـسی بـاژ و سـاو خـراج

همیرایگـان داشـت آن گـاه و تـاج
(فردوسی)346/6 :1386 ،

انعطاف فقط در برنامههای تدوین شده نیست؛ بلکه خلق و خوی منعطف و متناسب با شرایط مبتنی بر مدارا در
شاهنامه خصیصهای ارزشمند است .این ویژگی مدیر را قادر میسـازد کـه در شـرایط مختلـف افرادی را که سرشت
گوناگون و احساسات مختلف دارند در جهتی که خود میخواهد هدایت کند .گاهی چشمپوشی از خطای دیگران راه
بر حسادتها و کینهتوزیها میبندد .توصیة اردشیر به فرزندش این است که با مردانگی از گناه دیگران چشم بپوشد:
کـسی کـاو بـود تیـز و برتـر منش

نپیچـد ز بیغـاره و سـرزنش
(همان)234/6 :

نتیجهگیری
فردوسی با بهکارگیری زبانی نمادین و رمزی ،داستانی تازه میآفرینند تا از خالل گرایشهای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی خود ،سبکهای مدیریتی شاهان و فرماندهان را به تصویر بکشد .در شاهنامه فردوسی سه دوره اساطیری،
حماسی و تاریخی وجود دارد که برپابه همین دورهها ،نگرشهای متفاوتی ارائه شده است .در این سه دوره پنجاه دوره
پادشاهی وجود دارد که با توجه به ویژگیهایی همچون شخصیت ،مکارم اخالقی ،قدرتمندی در اداره کشور ،عدالت
گستری ،رعیتنوازی و آبادانی کشور و یا عکس این ویژگیها ،پادشاهان آنها را به سه گروه میتوان تقسیم نمود:
امیران آرمانی دادگست ِر در اوج ،پادشاهان منفور و بیدادگ ِر در حضیض و فرمانروایانی که صفات نیک و بد را با هم دارا
هستند .فردوسی ،ابتدا از کاربرد نمادین اسطوره برای بیان اصول مدیریتی شاهان استفاده میکند و با توجه به فضای
حماسی برخی اسطورهها ،به روایت دیدگاههای ممتاز و مدیریت برتر منش خود میپردازد .در این بین در شاهنامه،
فارغ از اینکه حاکمان ایرانی یا انیرانی باشند شاهد سه گونه سبک مدیریت و حکومت هستیم :سبک مدیریت مستقل
یا استبدادی :شیوه ضحاک که تغییر و تبدیل را بر نمیتابد و خودمدارانه تا نابودی به پیش میرود؛ سبک مدیریت
دموکراتیک :شیوه فریدون و بهرام و منوچهر که عمل به خیر و برنامهریزی برای تغییرات در آن ،مرتب جریان دارد؛
سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله :عملکرد پیران و کیخسرو که متناسب با هر جریان ،تغییر مییابد و سیّال و آماده
تحول است .با بررسیهای انجام شده میتوان گفت مکتبهای مدیریتی در کنار اسطورهشناسی شاهنامه ،اسطوره را
در کنار نگرشهای حماسی و تاریخی به عنوان تصویر نمادین پدیده های مدیریتی شاهانت و تصویر نمادین مسائل
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اجتماعی و اندیشههای مدیریتی پیش از تاریخ ،آرزوهای اجتماعی مردم باستان و روان نژند امروزی ،تعقلی کردن
نمادین اعمال نگرشهای حماسی مدیریتی در عهد باستان و ...شناخته است .از این دیدگاه ،شاهان ایرانی بجز سیاوش
و کیخسرو ،دارای شیوه پذیرش تغییرها هستند و در سطح میانی مدیریت قرار میگیرند؛ البته ،سیاوش و کیخسرو به
دلیل سازگاری و آمادگی برای کنار آمدن با هر گونه تغییر پیش آمده و پاسخگویی به اتفاقات غیرقابل پیشبینی و
آماده تحول) ،با سبک مدیریت آزاد ،عملکردی در سطح عالی مدیریتی دارند و کارکردشان با شیوههای عملکرد سبک
مدیریتی مستقل نیز همسو نشان میدهد .در توران نیز افراسیاب قرار دارد که با هرگونه تغییری مخالف است و با
سبک مدیریت مستقل یا استبدادی (بدون حق تصمیمگیری برای کارکنان) یک سونگر است و از نظر مدیریتی در
سطح عملیاتی یا کهن ثباتگرا قرار میگیرد.
برنامههای حکومتی شاهان شـاهنامه ،از ویژگیهای علمیآیندهنگری ،تداوم ،انعطافپذیری و مدیریت زمان برخوردار
است .اصل سازماندهی بـا تقسیم کار و تفویض اختیار با توجه به تخصص کارگزار ،مراعـات سلـسله مراتـب سـازمانی
و وحـدت فرماندهی اجرا می شود .ضرورت کنترل سازمان در این اثر کامالً درک شده است .حاکمان شاهنامه به طور
مداوم در مورد سرزمین تحت حکومتشان اطالعات کسب میکنند .دربارة گزارشهای رسیده بـه تحقیـق میپردازند
و با قاطعیت و بدون تبعیض با خاطیان برخورد میکنند .مسألة نظارت با جدیت و بـه اقتـضای مکان و زمان به صورت
مستقیم و غیرمستقیم دنبال میشود .نمای بستة کالم فردوسی در ارایة سبکهای مدیریتیاش چنین الگویی دارد:
مدیران باید افرادی عاقبت اندیش و آیندهنگر باشند .فردا را در آیینة امروز ببیننـد و دایـرة دیدشـان را گسترش دهند.
بهتر است مدیران از سپردن کارهای خطیر به انسانهای کوچک و فرومایه پرهیز کنند و افراد اصـیل ،نژاده و کارآمد را
به کار بگمارند ،زیر ا اگر کار به کاردان سپرده شود ،فرّة ایزدی تابیدن میگیرد و چون کـار به دست نااهالن بیفتد
آشفتگی و نابسامانی در پهنة گیتی گسترده خواهد شد .امنیت جامعه مرهون عدالت اجتماعی است و این امر نیز در
گرو داشتن مدیرانی عادل و قانونمند در رأس هرم سازمان است .برای این که کارهای سازمان بهتر انجام شود ،باید
انگیزة کارکنان را باال برد .دادن پاداشهای عادالنـه و مدبرانه به کارکنان باعث میشود که مدیر بهتر و زودتر به اهداف
مورد نظر در سازمان برسد .توجه مدیر به نیازهای افراد موفقیت او را در رسیدن به هدف تضمین میکند تا مدیران
در سازمانها اشخاص امین و متدین و فعال و آزاداندیش را؛ اگرچه گاهی هم با فکر آنان مخالفند؛ چون نگین انگشتری
عزیز ندارند و تـا از ناپارسـایان و طماعـان منـصب ،چـون جذامیان ،دوری نکنند ،امیدوار نباشند که در سیستم تحت
فرمانشان آثار بهبودی حاصل شود .هیچگاه همة افراد تحت نظارتشان را مثال گندم در آسیاب نریزند؛ بلکه به هر
انسان زنده و فعـال در سیستم مثل یک نهال زنده توجه کنند.
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