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بسته به  تواندیمها است. این سبکدر امور  هایریگیممشخص تصم یهاراه یریتیمدهای سبک

و  یتکار و شخص یرویتفاوت ن رود،یکه از کار انتظار م اییفهمانند فرهنگ جامعه، وظ یعوامل

های مدیریتی در دوره ، متفاوت باشد. برخی از منابع کهن نیز بازتابی از سبکرهبران هایییتوانا

خود هستند و شاهنامه شاه طهماسبی که براساس شاهنامه فردوسی نوشته شده است یکی از این 

، ابتدا یخی وجود دارد. فردوسیو تار یحماس یری،سه دوره اساط شاهنامه فردوسیدر ع است. مناب

 یفضابا توجه به و  ندکاستفاده میشاهان  اصول مدیریتی یانب یاسطوره برا یناز کاربرد نماد

روش  .پردازدخود میبرتر منش  یریتممتاز و مد یهایدگاهد یتها، به روااسطوره یبرخ یحماس

های ای است. سبکهای کتابخانهیلی و با تکیه بر دادهتحل -یفیتوصانجام پژوهش حاضر روش 

یت تاننبائو و اشم یریتمد یهاسبکمدیریتی مورد بررسی در پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه 

 یریتمدسبک  ،پدرانه یاخالصانه  یریتمدسبک  ی،استبداد یامستقل  یریتمد( شامل: سبک 1973)

 باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است کهمی عدم مداخله یاآزاد  یریتمدسبک  یک وراتدموک

از خالل  یند وآفریتازه م یداستان ی،و رمز یننماد یزبان یریکارگبا بهفردوسی  یهاسروده

 یررا به تصو های مدیریتی شاهان و فرماندهانسبک، ی خودو فرهنگ یاجتماع یاسی،س هاییشگرا
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 رحمان غفاری،  مسعود احمدی ، مححمدمهدی احمدیان ای،علیرضا غنچه

 مقدمه .1

آگاه  یببه خو سبک مدیریتاز  یستیبا یرانمد یناست؛ بنابر یجار یشامدهایوابسته به پ های آنسبک و یریتمد

های امروزه مدیریت منابع چالش انتخاب سبک مدیریت، پاسخی به. یرندها را به کار بگالزم آن یتتا در موقعباشند 

 ع انسانی رابخشی حوزه مناب و اثرمبتنی بر ادبیات جهان، اهداف، عملکرد  یمدیریت هایسبکانسانی است. پیدایش 

کند، عامل می فایا یو گروه یفرد یکه در اثربخش ینقش لیمدیریت به دل خوش تحوالت زیادی نموده است.دست

و  یرفتار یهاهینظر یریگدر حال حاضر با شکل. سازمان استی در رفتار سازمان تیریدر مباحث مدمهمی اریبس

 یگریباز ،هنره، امروز که یابه گونه ه استمدیریت مورد توجه قرار گرفتفرهنگ  ندیدر فرا روینقش پ تیاهم ،ییاقتضا

م و هنر برای پدید مدیریت ترکیبی از عل. کندنقش می یفایبالقوه ا یمدیریت است و به عنوان عامل ندیفعال در فرا

رساز شکل دادن به فرایندی کا فکری و همکاری با دیگران به منظوردر آن هم آوردن محیطی مناسب است کـه

هـا، بـا ناستفادة بهینه از منابع برای عرضة خدمات جهت جلب رضـایت متقاضـیان آ آن، شود و طیپذیر میامکان

 مدیریتی هایندیشهبرای بیان ا در این بین برخی از هنرمندان .یابدهرگونه عواقب نامطلوب، تحقق می پرهیـز از بـروز

ها را ها انسجام بخش هویت ملی است که به مرور زمان مردم آناسطورهد. نبراسطوره پناه میحماسه و خویش به 

های مدیریتی مبتنی بر اسطوره شناسی، اسطوره را مکتب .اندهای مدیریتی خود قرار دادهی باورها و اندیشهسرلوحه

 ،های پیش از تاریخئل اجتماعی و اندیشهبه عنوان تصویر نمادین مدیریت شاهان و فرماندهان و تصویر نمادین مسا

ل شدن به ال مبدّحدر  فرهنگ و ادبیاتنکته که  نیبا اذغان به ا .اندآرزوهای مردم باستان و مردم امروزی شناخته

 شمندانیندااز  یاریمورد استفاده بسو ،و در سطح کالن جامعه یمدیریت سازمان اتیواژه مقبول روز افزون در ادب

های مدیریت و سبکی ای وجود دارد که از نظر مفاهیم اجتماع. در ایران نیز آثار ادبی برجستهاست قرار گرفته یتیریمد

ت این علت اهمیّ ای است. یکی از این آثار شاهنامه فردوسی است که در دوره اسالمی نیز بهدربردارنده نکات ارزنده

صفوی و به  در دوره شاهنامه شاه طهماسبی است که ،این نسخهایی از روی آن نگاشته شده است. یکی از اثر، نسخه

های سبک ق نگاشته شده است. بنابراین انجام پژوهشی برای واکاوی930دستور شاه اسماعیل اول و احتمااًل سال

 نماید.مدیریتی موجود در این اثر ادبی ضروری می

های سبک موضوع به رشته تحریر در نیامده است.دهد تاکنون اثر مستقلی با این بررسی پیشینه پژوهش نشان می

. است و شاهان بوده امروزی یهاسازمانمدیران  از بسیاری یهافعالیت انجام برای اصلی یهاضرورت از یکیمدیریتی 

 متمایز ناموفقداران و حکومت هاسازمان از آن وسیله به که دارند ایعمدهة مشخص موفق یهاسازمانداران و حکومت

 نوع انواع مختلفی از فردوسی شاهنامه. در است اثربخش و پویاهای مدیریتی استفاده از سبک مشخصه، این شوند؛می

یت به تقسیم و اشم مباینتان یریتمد یهاسبککه مبتنی بر نظریه  ، مطرح شده است،شاهان داریحکومت ومدیریت 

 Tannenbaum یریتمد یهاسبکی بر نظریه های مدیریتی مورد بررسی در پژوهش حاضر مبتنسبک شده است.

and Schmidt (1973می ) :گیری برای کارکنان(. )بدون حق تصمیم 1یاستبداد یامستقل  یریتمد.سبک 1باشد

)همراه با تغییر و  3یکدموکرات یریتمدسبک  .3(. کارمند یوفادار)همراه با  2پدرانه یاخالصانه  یریتمدسبک  .2

                                                           
1 autocratic 

2 paternalistic 

3 democratic 
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 .(Tannenbaum and Schmidt ،1973( )سیال و آماده تحول) 4عدم مداخله یاآزاد  یریتمد.سبک 4(. ریزیبرنامه

ها ای به بررسی الگوها یا سبکهای کتابخانهاین پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 مدیریتی موجود در شاهنامه شاه طهماسبی بپردازد.

 و مختصات آن .شاهنامه شاه طهماسبی2

ر کتابخانه داین اثر   شاهنامه شاه طهماسبی یکی از نُسخ نوشته شده در قرن دهم هجری از شاهنامه فردوسی است. 

هماسب ادامه طسلطنتی تبریز در دوره صفوی خلق شد و تصویرگری آن از دوره شاه اسماعیل اول آغاز و تا دوره شاه 

صر در مکتب ف سبک نگارگری نوین این عنگاره است. معرّ 258اثر دارای (. این47: 1395)شاطری، طجری،  پیدا کرد

علی، مظفر های آن توسط هنرمندانی چون سلطان محمد، میرمصور، دوست محمد، آقامیرک، میرزاتبریز است و نگاره

(. 48همان، علی، میر سیدعلی، خواجه عبدالعزیز، خواجه عبدالصمد، شیخ محمد و قدیمی به تصویر کشیده شده است)

. ده کردق مشاه937در حدود ق تا کمال آن 927ل نقاشی صفوی را از مرحله آغاز آن توان تحوّدر این نسخه می

 یرانی بوداگرایی و پشتیبانی از فرهنگ یش حس ملیازجهت اف رکت سیاسی و دآرایی شاهنامه یک حرنگارش و کتاب

نی برای پیشکش شاهنامه طهماسبی خود نمونه بارزی از هدیه نسخ مصور از جانب پادشاهان ایرا  (.121: 1391)فرید، 

های متعدد کشیمانع لشکربه این وسیله ارادت خود را  به سالطین عثمانی ثابت کرده و به پادشاهان عثمانی است که 

از منحصر به  این مسائل شاهنامه شاه طهماسبی را تبدیل به یکی (.30: 1394محمدزاده، ظاهر، ) شدندمی به ایران

 فردرین آثار ادبی و هنری در قرن دهم کرده است.

 یکیان عنو فردوسی به شاهنامه شاه طهماسبی به شکل دقیق از شاهنامه فردوسی است.مفاهیم موجود منطبق در  

و نقب در اعمال  قالّاست که به مدد ذهن خ یشمندانیاز جمله اندبدون تردید  سیااستوار ادب فارسی و حم هاییهاز پا

س حرکت ذهنی اسا قومی، یدو عقا یختار ین،و اجتماعی افراد دارد. د یگذشتگان، سعی در اصالح رفتار فرد و رفتار

ها، به اصالح رفتار کشد و در خالل داستانبیرون می عناصر ینرا از دل ا یریتیمد قعمی مفاهیمدهد و او را تشکیل می

ت اذعان داشت أتوان به جر. مییدنماو بشردوستی دعوت می یبه عدالت، نیکوکار پردازد و آنان راافراد و حاکمان می

دانش و  واست. خرد م مرد یشو تأمین آسا ماعدر اداره صحیح اجت یرانیانا یخیشاهنامه، مجموعه تجارب تار که:

 ییمانرواو درس فر یکشوردار یینبه صورت آ که شاهکار او یدهحکیم فردوسی سبب گرد نگرییکبینی و بارژرف

ی جهان، حت هدر هم یرانو مد یانهم فرمانرواامروز  یباشد. حت یریتصحیح مد با اصول قبطو من یددرآ یاخردمندانه

: 1393 یاحی،ر) بیاموزد با عدالت أمتو یریتتواند از شاهنامه نکاتی در مدکوچک می یادار و بخشدار ناحیهنیک فرما

ریخ  اساطیری و توان نقشی مهم در آشنایی با تابنابراین واکاوی مفاهیم موجود در شاهنامه شاه طهماسبی می (.210

 های مدیریت در آن باشد.حماسی ایران و شیوه

 های مدیریت در شاهنامه شاه طهماسبی.سبک3

 هایتوان به نگرششاهنامه فردوسی، می های درهای انجام شده مبنی بر شناخت نوع نگرشبا توجه به بررسی

یی هایژگیوهای مختلف با پادشاهها، بر پایه این نگرش شاهنامه فردوسی یخی اشاره نمود. درو تار یحماس یری،اساط

                                                           
4 laissez-faire 
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پادشاهان  ،دادگسترِ در اوج یآرمان یرانامهایی همچون گروه های مدیریتی بهبا تفاوت در سبکوجود دارد که  متفاوت

.  ضرورت، اهمیت جایگاه و نقش و بد را با هم دارا هستند یککه صفات ن یانیفرمانروا یض ودر حض یدادگرِمنفور و ب

ای، حماسی و  تاریخی در اسطوره  سه دوره ایندر داری بر کسی پوشیده نیست. های مدیریتی در حکومتسبک

قدرتمندی در  ی،مکارم اخالق یت،همچون شخص ییهایژگیوجود دارد که با توجه به و یپنجاه دوره پادشاه شاهنامه،

ها را به سه گروه ها، پادشاهان آنیژگیو نیعکس ا یاکشور و  ینوازی و آبادان یتاداره کشور، عدالت گستری، رع

که صفات  یانیفرمانروا یض ودر حض یدادگرِپادشاهان منفور و ب ،دادگستِر در اوج یآرمان یراننمود: ام یموان تقستیم

هایی گونه که حاکمان ایرانی یا انیرانی باشند شاهددر شاهنامه، فارغ از ایندر این بین . و بد را با هم دارا هستند یکن

 یک:دموکرات یریتمدسبک شیوه ضحاک؛ ی: استبداد یامستقل  یریتمدسبک مدیریت و حکومت هستیم: سبک  از

 های نظری،بحثدر . عملکرد پیران و کیخسرو :عدم مداخله یاآزاد  یریتمدسبک شیوه فریدون و بهرام و منوچهر ؛ 

و هر  را دنبال می کند استاهداف  ای از مجموعه کهمشترک  یک استراتژی یدن، رسیسازمانهر  یفهوظترین مهم

و  به عهده بگیردرا  یفیوظا ید، باگرددمیاداره  مدیرانکه توسط  چه در محدوده دولتی یا خصوصی یسازمان اجتماع

ن توامی یدگاهد ین. از اانجام دهد کنترل یت، وهدا ی،سازمانده یزی،ربرنامهها را مبتنی بر مجموعه سازمان با آن

دانست که مانند مدیریت  یریت مجموعه کشور یا قوممدرا  یدر شاهنامه فردوس حکومت داری فرماندهان یستمس

یا  پادشاهان توانی، میو عال یانیم یاتی،عملمشخص شده  که با سطوح باشدسازمان دارای وظایف معین می

بنابراین . مدیران یک سازمان هستند، دانستکه با سطح مدیریت باالتری نسبت به  یعال یرانمدداران را حکومت

که با  هاییمدیریت. پردازندخود می مجموعه یابیارزبه  سازمان خود )کشور( یعملکرد کلبا نظارت بر  داران،حکومت

را از خاندان خود به  یتموقع ینکه ا شوندیپادشاه اداره م یکاند، توسط شکل گرفته مدیریتی پادشاهان هاییژگیو

. داد تمطابقهای مدیریتی مبتنی بر سبک نظریاترا با  پادشاهان داریحکومتتوان می در این میان .نداردهارث ب

 ینکه،ا یژهرسا و با نفوذ. به ویانب ی،طلب یتموفق یزهعبارتند از: هوش، بلوغ فکری و وسعت نظر، انگ صفاتینعمده ا

که بر اساس این  می باشددرجه ای از قدرت مقام و در سازمان دارای  یهر کس یریت و رهبری،مد هایتئوریدر 

 مدیر ییقدرت، عبارت از توانا ی،سازمانیریت مد هایتئوریو در سطح  مجموعه خود را داردنفوذ بر  ییقدرت، توانا

، فردوسی شاهنامهدر  دارانحکومت راینبنابباشد. اهداف خاص می بدست آوردن قدرت دردر استفاده از منابع  سازمان

 همانطور که در باال ذکر شد شاهنامه. باشندمیمند بهره یسازمان یریت و رهبریمدنظری  هاییژگیو بسیار ازبه نسبت 

رسیدن حکومت  بهبا  شاهنامه یحماس نگرشاست.  های اساطیری، حماسی و تاریخینگرشبه  بندیگروقابل فردوسی 

 یلم افقبه سه بخش مو ممالک یمشود؛ تقسآغاز می فرزندانش واگذاری آن بهو به سه بخش  ممالک یمو تقس یدونفر

)منوچهر(  یرجو پسر ا یدونکشد و فررا می یرجافتد و تور برادرش اسلم و تور نمییدون، یعنی فرفرزندان کوچک 

و مداوم  یای طوالنهای برای جنگ یزهانگ ینستانند و هماز سلم و تور می ییهارا در جنگ یرجانتقام کشته شدن ا

 .(167-166: 1387کزّازی، )است دارانحکومت یننمودی از هزاره کشمکش ب یناکه  شودو توران می یرانا

 یناست که ا یناز ا یها حاکو گزارش گرددمی یمستول ممالکبر همه  یو خشکسال یقحط یاب،از تسلط افراس پس 

روبه رو  غذاتوشه و کمبود با  یزن یابافراس یانلشکر ینکهاست، ضمن ا یابو افراس یانسلطه توران یلبه دل یقحط

را  یابافراس ینینشعقب موجبات شکست وشده است،  ندهخوا یدوره نو باران یشکارشوند و سرانجام، آرش که پیم

-157: 1368 ،سنیستنشود )کرمی و باران شروع ی، دوباره دوره پر آبیابافراس یانلشکرشکست کند و با فراهم می

یران در ا یخسروو ک یکاووسمنوچهر، نوذر، زو، گرشاسب، قباد، ک یدر توران با پادشاه یرانو پ یابدوران افراس. (209
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 یمپردازو توران می یرانا یپادشاه داریحکومتهای مدیریتی و سبک یسهو مقا یقبخش به تطب ینا دراست.  همراه

 یشاز پ ییربر تغ یمبتن ،پادشاهان مختلف ینیبا وجود جانش یراناانروایان های مدیریتی فرمسبککه نوع  یمو معتقد

است  یاستبداد ومستقل  سبکدوره، از نوع  یندر ا یانتورانمدیریت  سبک یشده و قابل تسلط بوده است، ول یینتع

اثر مثبت  ینا یرانتفاوت که در عملکرد پ ینگذارد، با اآماده تحول به جای می یاثر یرانیو پ یابیافراس یدگاهکه با د

 یابی،در عملکرد افراس ی. ولیدآبه دست می یبزرگ و عال سیارهای بداده، ستانده یبا اندک یگرد یانکارآمد و به ب یارو بس

 شود. می یابافراس مدیریتیو شکست بزرگ توران و سازمان  یاست و اسباب ورشکستگ یاثر منف ینا

 منوچهر - یرابطه مدار( و ریزیبرنامهیک )تغییر همراه با دموکرات یریتمدسبک . 1.3

 یتمام صورت یندر ا ،شرکت کنند گیرییمتا در تصم دهدیاجازه را م ینبه کارکنان ا یرمد ،یکدر نوع دمکرات

و  یرانمدهمراه خواهند بود. ارتباطات در هر دو جهت گسترده هستند )از کارکنان به  یتبا موافقت اکثر هایمتصم

 یگرفته شوند که به تعداد اییچیدهپ هایصمیمت یستیاست که با یدمف یمخصوصاً زمان یریتنوع مد ینبرعکس(. ا

زال و  ازدواجبا  یشناساز دانش ستاره یریگمنوچهر با بهرهاین میان در شاهنامه  . درهستند یازمندن یامور تخصص

خواهد آمد که بر همه جهان پهلوان خواهد بود و  یاشود فرزندی از آنان به دنمی ینیبیشکند که پرودابه موافقت می

، نگاره ای مربوط به حضور 1گردد. تصویر شماره در این میان با سام وارد مذاکره میران را حاصل خواهد کرد. یمنافع ا

 دهد.سام را در کوهستان البرز نشان می

 : است یمداررابطهآنها و اعمال  یوندپ ینبه ا یراض واست پذیرا  یزیرنامهبربا تفکر و سام  ییرتغ ینا یرشدر پذ

 کمر ینگفت کای گُرد زر ینچن  ستاره شمر یمانبه سام نر

 که باشند هر دو به شادی همال  مژده از دخت مهراب و زال ترا

 یانببندد به مردی م یایدب  یانژ یلیدو هنرمند پ یناز

 ...یغنهد تخت شاه از بر پشت م  یغپای اندر آرد به ت یرز جهان

 یدازو پهلوان را خُرام و نو  یدرا ام یرانیانبدو باشد ا

 نام او برد یزمانه به شاه  که هنگام او یپادشاه خنک

 (.710-705: 1، ج1379 ی)فردوس
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 موزه برلین.ق(، 943-931: آمدن سام به کوهستان البرز، شاهنامه شاه طهماسبی،)1تصویر

نام  «دهنده رشد» یربه نام مد یرمد اثربخش و ،مناسب به کار رود یطکه در شرا یدر صورت مدیریتیسبک  ینا

 یرمد»به نام  یرمد ؛اثربخش باشد یرغ یجهدر نت نامناسب به کار رود و یطدر شرا یسبک رفتار یناگر ا یول .یردگیم

که همچون  یمهست ی در مدیریتروابط انساننمود بخش، شاهد  یندر ا ضمناً  شود.یم یدهنام« گرموعظه یا یعمط

که  ییهاتحت عنوان سبک یمداررابطه یهادهد. سبکخود قرار می یرسازمان حکومت را تحت تأث ی،درون یستمس

 شود.یم یفرد را داراست، بررس یابه  رابطه  یشکار و حداکثر گرا یاو  یفهبه وظ یشحداقل گرا یردر آن مد

  یدوناز نسل فر یپادشاهیک و دموکرات یریتمدسبک .2.3

سازمان  یماتتصم یجهها شرکت کنند، در نتیریگیمدهد در تصمیبه کارکنان اجازه م یرمد یکدموکرات یریتدر مد

که همه افراد حق  یستبدان معنا ن ینخواهد بود. البته ادر بخش مدیریتی و غیر مدیریتی  آرا یتبراساس نظر اکثر

در  یکشود تا بتوانند هر یبه افراد داده م یفرصت یشود. ولیم یرفتهدادن دارند و همه نظرات پذ یأاظهار نظر و ر

 یرانا یدوره شکست و ناتوان در شاهنامه فردوسی برخی حکمرانان تجلی از سازمان نظرات خود را مطرح کنند. یسطح

به  یرانموضع قدرت از ا ییرتغ ینا یرانیانشود. اکشته می یابهستند. نوذر پس از شکست در جنگ، به دست افراس

 یپادشاههای گسترده و مشارکت با فرماندهان؛ آنها ریزیبرنامهزنند و با می ییرو دست به تغ یرندپذتوران را به ناچار می

از  کشورشود یباعث م یکدموکرات یریتدارد. مدنگه می یدارظم کهن را پان د کهآوردنیدون را به قدرت میاز نسل فر

و با مشارکت  یرندبه خود نگ یطرفیب یاستسطح باال س حکمرانانشود یامر موجب م یناکه فاصله گرفته  یکسو نگری

 کنند. )کشور( خود را متعهد به سازمان ؛هایریگیمدر تصم
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 تخت بلند یبایشاه ز یکی  بجستند چند یدونتخم فر ز

 داشت و فرهنگ گو یانکه زور ک  جز پور طهماسب، زو یدندند

(10-9 /43: 2)همان، ج  

 

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

گذارد و تا حدی درباریان صحه می( که نمایی از دربار فریدون است به ارتباط گسترده فریدون با 2در تصویر شماره )

 دهدیاجازه م یراست، ز مدیریتانواع سبک  ینثرترؤاز م یکی یکدموکرات یرهبرروشن کننده سبک مدیریت او است. 

 کارکرد مدیریتی .یرندخاص مورد استفاده قرار گ تصمیماتبتوانند در ، هم دارند یینیپا ییکه سطح توانا مدیرانیتا 

به  یانصلح با توران بود که باعث هایریگیمدر تصم فرماندهان به توران با مشارکت یراناز ا یمهم زو، واگذاری بخش

رو  که برای بهبود اوضاع و در دست گرفتن بهتر زمام امور، برای پنج سال که بخت کند شد. تغییری یسبب خشکسال

   شود:   بارد و همه جا سرسبز مین فرو میدهد و از پس آن باراشده بود، انجام می یاربا او 

 شد پر از رنگ و بوی و نگار ینزم  از غلغل و رعد شد کوهسار پر

(38 /45: 2)همان، ج  

زال و اسب  یریدهد، هر چند که اظهار پدر زمان گرشاسب پسر زو رخ می یرانبه ا یاندوباره و گسترده توران حمله

شود زو و گرشاسب سبب می یناتوان ییگو یزند،و شگفت انگ یببخش سخت عج ینرستم و خواب قباد در ا ینیگز

 .یاوردب یرانرا به ا ادبه البرز کوه برود و قب یدوناز نسل فر یرستم به دنبال پادشاه

 یانیانبه ک یشدادیانسلسله پ ییرتغ( و سیال و آماده تحول)عدم مداخله  یاآزاد  یریتمدسبک .3.3
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ارتباطات  ینبنابرا کنند؛یم یریتخود را مد یکار یهااست و کارمندان حوزه یجنب یرنقش مد یریت،نوع آزاد مد در

 یانواع ارتباطات کمتر یربا سا یاساست، هرچند در ق یکسانکه در هر دو سو  یمعن یناست. بد ینوع افق یندر ا یرمد

در برابر توران، از  یروزیشکست به پ روند ییراست. تغ یانیانبه ک یشدادیانسلسله پ ییرپرچمدار تغ قباد .دهدیرخ م

او را جوان  ینکهچشد، با اشکست خود را از رستم می اولینطعم  یابو افراس شده است یزیریهاو پا داریآغاز حکومت

 .ندشومغلوب می یانها تورانجنگ بقباد، در اغل یبا آمدن رستم و شاه و لتحوّاما با ایجاد  کندمی ینام معرف یایو جو

روزگار  یمصلح کند و به همان تقس یرانخواهد که با ااز پشنگ می های مدیریتی خود،در ادامه اعمال سبک افراسیاب

صلح،  یمانو ماوراءالنهر را به همراه وفاداری به پ یحونسوی جتا آن ینینششوند. قباد عقب یراض یهمگ یدونفر

است که  ییریآن، تغ یرو مس یتدر حاکم ییرگونه تغ این. دشونمی یرفتهدهد که پذقرار می یشهای صلح خوشرط

شود و نمی یدگردد که از طرف توران تهدمی یمنته یبه صلح و ثبات یعنیاست؛  ینیبیشآن مشخص و قابل پ یندهآ

 یاگرشاسب و  از یپادشاه ییرتغ ینکها ضمن. یدهنگام برای بهبود اوضاع اقدام نما ینتواند در احاکم می یگراز سوی د

 ی،از شروع پادشاه یشداشته و پ یشینراه و کار و نظم پ یرد،گزال و کارکرد رستم انجام می یزو به قباد که به سرکردگ

 ستا یفن ییر،تغ ینآشکار است؛ لذا ا یرانیاناو، بر خاندان زال و ا یراه و رسم و عملکرد و هدف او بنا بر سابقه نژادگ

در  ینکهگذار است. ضمن ااثر یافق بر مخالف انجام گرفته است و بر همه نظام اجتماعمو یروهایو هنگام غلبه ن

مجموعه، احاطه  یرز مدیریتی هایبه وجود آمده بر همه نظام یقباد قرار دارد و سازمانده یاپادشاه  ییر،تغ ینا یتمحور

ال و سیّ)عدم مداخله  یاآزاد  یریتمدسبک بر مبنای  یقاً ، دقییرو تغ یدگرگون ینا یگر،. به عبارت دیابدو تسلط می

 . پذیردییرات صورت میتغ یزیرطرحدر مدیریت ل تحوّ یعنی با ایجاد؛ باشد( میآماده تحول

 یدنرس یپادشاه روند به یبررس .دهدیحالت را ارائه م ینو خالق کارکنان بهتر یاحرفه یهادر گروه یریتنوع مد ینا

شده و  یینتع یشاز پ ییرهایدهد که باتغقرار می یرانیمد یفاو را در رد یانیان،ک یقباد و عملکرد او در سرسلسلگ

 دید یکطرفهاست که بر  یکسونگرانهکه نگاه رستم و زال در آوردن قباد از البرز کوه،  هرچنددار موافق است. چارچوب

است که  یزانیزند، خردمندی و شجاعت، مسرباز می یستمس یندر ا ییرتغ یرشکند و از پذیه میپادشاه تک

 یرندپذای را نمییصههمان نق یعنی یرند؛پذرا نمی و ناتوانش یفای رستم و زال در برخورد با آن، جنبه ضعیداسطورهد

مان گشته از توران و سرانجام قطع بارش باران از آس یراناند و اسباب شکست انوذر، زو طهماسب و گرشاسب داشته که

رستم و زال را تا حد  نوع از دید مدیریتی، اینکرده بود.  یمستول یرانبر ا یای آسمانیارهرا چون پت یبود و قحط

است،  ییرتغ هرگونهنگر و رد  سویهیک یوهغلبه در آنان با ش یبرد، ولباال می یکدموکراتو  ییرتغ یرندهپذ مدیران

آن خودداری  یرشکند و در قدم اول از پذمی یبه لهراسب را بدعت تلق یخسرواز ک یپادشاه ییرگونه که زال تغهمان

و کارگزار پادشاه باشد، با وجود  یعمط یدر نظام پهلوان یدناچار از آنجا که باهب یخسرو،ک یحبا شرح و توض اکند، اممی

فسادآور  ییریعنوان تغ به یاستبداد یریتمدبا نمودی از سبک لهراسب را  ینشدن محض، پادشاه یمعناد و تسل

مسأله  ینهم زا یحاک یاراسفند یلهراسب و گشتاسب و جهان پهلوان ی. عملکرد او و رستم در روزگار پادشاهیردپذمی

جانبداری از  گونهیچرا در رزم رستم با او آشکارا و بدون ه یارخود به اسفند یمنف یدگاهخصوص که زال دهاست، ب

با  را یابدر برابر افراس مدیریتینظام  یختگیقباد، از هم گس یشجاعت و نژادگ کارکردکند. اعالم می یخاندان پادشاه

رستم با شکست دادن نه  یو پهلوان یقهرمان یانم ینکند و در امی ییال و آماده تحول از نو سازماندهسّدیگاهی 

مستقیم مداخله بدون صلح  یمصلحت یرشاب و پذبا انتخ یقباد. کیردگجنگ شکل می یداندر م یابچندان کامل افراس
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آورد؛ را دوباره به سامان می یابافراس ینابسامان یحون،ج یبر بازگشتن به مرزهای آب یمبن یابافراس یشنهادو پدر آن 

 دهد: می یحرا بر صلح با آنان ترج یانهرچند که رستم جنگ با توران

 یشنهادپ» را به بخشش بجست یکجا راست  نخست یدونآن هم که کرد آفر بر

به  یابافراس

 «یقبادک

 و راه سران ییناز آ یمنگرد  دل بر همان یمسزد گر بران

 اندر گذر یانجیستم یحونکه ج  و تا ماورالنهر بر یحونز ج

(123-125/  70: 2، ج 1379 ی)فردوس  

  یدشو یمانز سربازِ پ ویبن  یدشو یمانز کردار بد گر پش

 ام در سرای سپنج یجیدهبس  و آز رنج ینهاز ک یستن مرا «یقبادپاسخ ک»

 یابآرامش افراس یابدمگر   شما را سپردم از آن روی آب

146-148 /71: 2)همان، ج   

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

 

 یخسروو ک کیکاووس، سیاوش –یریت مد آزادسبک .4.3

از  یرمد ینبنابرا کنند؛یم یریتخود را مد یکار یهااست و کارمندان حوزه یجنب یرنقش مد یریت،در نوع آزاد مد

که در هر دو سو  یمعن یناست. بد ینوع افق ین. ارتباطات در ادهدیو اقدامات ناهماهنگ رخ م رودیکنار م یفوظا

در اوج  آزادمدیریتی  نمودی از. کاووس دهدیرخ م ریانواع ارتباطات کمت یربا سا یاساست، هرچند در ق یکسان

و اگر قهرمانان  یابدهیچ نشانی از پیشرفت نمیکند، می یجادکه ا ییراتیاست که در تغ گیو آشفت ینابسامانی، ناهماهنگ
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کارمندان را با اعتماد  تواندیآزاد م یرود. اگرچه سبک رهبربه باد می یرانا و هم ینباشند، هم پادشاهدر کنار او  یرانا

 تواندیحال، م ینکند، اما در ع یشترها را در هنگام کار بآن یکار کردن کند و بتواند توانمندوادار به  یشترینفس ببه

 یدهناد یشتررشد ب یرا برا سازمان مهم یهاهم بتواند فرصت یدمحدود کند و شا مدیر یکعنوان به  را کارکنان توسعه

 او که به اسارتش در ییجو جهان ید،سپ یوشدنش به دست د کاووس در مازندران و اسارت و کور شکست. یردبگ

 ین که گناهاهای پرّعقاب یاریبرای پرواز در آسمان و فتح ستارگان به  یسخوردن او از ابل یبفر ید،هاماوران انجام

 هایر او قرار گرفته بود فراتر و برتر از دل بردگیارا که در اخت یسپند شاه یگاهجا یبس بزرگ را برای او رقم زد، همگ

رفتارش  یوه. شکست بس بزرگ او در شیدگردانها مینهاد و او را شاه شکستهای او میها و شکستیخوردگ یبو فر

 ایندهد. بر شاهنامه قرار می یرانمد ینخردتریو ب ینتراو را ناتوان ی،مبه کشتن دادن فرزند گرا و سودابه و یاوشبا س

 یابافراس یتسهراب و حما یبه سرکردگ یرانو آزرده کردن رستم در سرآغاز نبرد توران با ا یموقع نشناس یدهمه با

نابخردی  یهعل یامق ش،یاوجنگ و کشتن سودابه در داستان مرگ س ینکه خشم رستم بر او در ا یمرا در نظر داشته باش

 گذارند. می یشاو را به نما

 و کمان یرکه تا جنگ سازد به ت  گفت از آن رفت بر آسمان دگر

 (408 /153: 2، ج1379 ی)فردوس   

 پر اندر هوا یکه تا چون شود ب  شد جان آن پادشا یشهاند پر

(392 /152: 2)همان، ج  

او  اما عملکردهایباشد،  مدیریتی نظام ینحاکم بر ا یتابع نظم کل یداست و با یرانیکه او در شمار شاهان ا هرچند

همه، از جمله مواردی هستند که  ینو ا یردگقرار می یمنف یاعدم مداخله یاآزاد سبک و در  است یناگهان یشترب

 ییالبته نه چندان جز ییراتیاعمال تغ ینا اغلبکنند. برمال می یرانیا مدیریتعملکرد کاووس را در نظام  یآشفتگ

 یهای کوچکها و به دست آوردنگرفتن ی،منف یبا نگاه یعنیبزرگ در انتهای کار گشته اند؛  ییراتبودند که اسباب تغ

را  یاوشرستم و فرزندش س یتو حما یشو آزاد یناییشداشته اند. او بیرا از کاووس درپ یبزرگ یارهای بسکه ستانده

 دهد و اگر رستم به عنوان حامیهای کوچک از دست مییمتصم ینا یکند، در پنمی یکوتاه یچدر دالوری ه هک

پادشاه  ینترو آشفته ینخردتریب یرد،ها را بگانتقام رفته یاها را بازپس آورد نباشد که آن از دست رفته یرانبزرگ او و ا

در اردوگاه بدی، از  یکانو ن یکیاردوگاه نقرار گرفتن بدان در  ته. البیدآآنها به حساب می ینتر یبخش و منف ینا

 شوند. مشتبه می یکدیگردر آن با  یمنیو اهر ییاست که امور اهورا یختگیهای دوره آممشخصه
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 (.10: 1392: نگاره خواستاری کیکاوس، رستم را به جنگ سهراب، شاهنامه شاه طهماسبی)فغفوری،بلخاری قهی، 4تصویر

کاووس،  یحکمران دوره در این میان( بخشی از آشفتگی سیاسی این دوره را به تصویر کشیده است. 4تصویر شماره )

 یکننده نوعیتداع ی،محدوده زمان یندر ا یخسروک و یاوشاست. نوع عملکرد س یو آشفتگ نظمییب پر از نوع مدیریتی

یریت با اعمال سبک در نظام مد یانسان یتو محبّ رآور مهیامنه تنها، پ یاوشس است. نظمی ینظم خاص در حالت ب

و کارآمدی را  الفع یریتینظام مد یاریبا هش ی،از آشفتگ یزنگر است، برای گرسویهیکخشک و  ی،استبداد یریتمد

و گم  تمرکز کارکنان یفبه تضع یتاًنهانوع مدیریت  ینکند. امی یشنهادپ یو کاووس یابیافراس یدهدر اندرون نظام پوس

در واقع از  .شودیختم م مدیریت زا یفضع یریو تصو یشترهرچه ب یتیکه کم کم به نارضا شود،یکردن هدف ختم م

که قصد بهبود اوضاع را  تسامان اسیآشفته و ب ینظام حکومت یهعل یامق یاوشعملکرد س یریتی،مدهای سبک یدگاهد

اش به ضرر و زند، همهاز او سر می یتحرک مانده و اگر حرکتیو جامد خودش، ب یدهو بند سنن خشک یدندارد و در ق

شدن و  یموضع کرده است نه برای تسل یشرا برای بهبود اوضاع خو یریتانسان و کارکرد اداری او است که مد یانز

ا هم است و قابل اجر یاییدن ینبه تمام و کمال مادی و ا یاوش،س یریتیمد سبکرسد، نظر می به. یو ناتوان یدنخشک

پس از غلبه بر توران به فرماندهان  یرانهای مختلف ااستان و بخشیدن پدرانه یریتمد، او گاه با اعمال سبک هست

به عبادت و سرانجام معراج گونه ای که  یشدرکنار گرا ی،و فراوان یتو امن یممند ساختن مردم از غناجنگ و بهره

 یریتمد کهمسأله است  ینبه ا یزند، در واقع پاسخسب رقم میبه نام لهرا ینیرا با گذاشتن جانش یریتمد یفتکل

 یادبن نو ییبر ساز کارها پدرانهبا نقش  ینباشد و همچن یشینسنن پ یانو کارآمد از م یعمل یوهتابع ش یدبا یمملکت
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ای شیوه ینچن یابی،افراس نظمیی، که در عصر بشوداستوار  یو پاک یو راست یتبا معنو یقعم یوندهاییتا پشود 

 ینعمق ا یافتتوان در یرانیدالوران ا یاست و همگان حت های مدیریتی پدرانهو سازگار با شیوه تازه ،نومدیریت، 

هم با که  مدیریتی ای است، ندارند، نظام یتمعنو با عنصر سنت، نوآوری و یختهکشوری را که آم یریتمد ینمونه عال

 پدرانه یریتمدبا اعمال سبک  ی راآورد، قدرت پادشاهدشمن را از پا در می رود،می یاوشانتقام مرگ سبه عنصر سنت 

اختیارات مشروع راه سعادت و با آن،  یزیقدرت و فسادانگپرستش  دوری ازبس واال، با  یو در نگرش ندکمی یمتقس

 او دنه جامعه اختیاراتی بهیعنی از بد مدیر اختیارات مشروع دار ،پدرانه یریتمددر سبک آموزد. می یرانسالمت را به ا

 یایشاهنامه به دن یریتینظام مد یشنهاددر شاهنامه، پ یخسروو ک یاوشس مدیریت شیوه .است که کامالً مشروع دادن

 یچآن ه سبک مدیریتی در ییرتغ یرشو پذ هستندنگر یهسوداران آن یکحکومتکه  است آشفته عصر غزنوی ممالک

 مشخصگفته شد،  یابدوره حکومت افراس یرانا پادشاهان سبک مدیریتی با توجه به آنچه درباره بنابراینندارد.  ییجا

 اند. ز توانمندی بوده است، قرار داشتهکه برخوردار ا یابافراس مدیریتآنها در بخش نخست  ینترشود که ناتوانمی

 افراسیاب  - یدستورو  پدرانهی، استبداد یریتمدهای سبک.4.3

دستان. در  یربه ز یاده زبدون توجّ گیرد،یم یرا انفراد هایشیمتصم یراست که مد یمعن ینا ی بهاستبداد یریتمد

خوب باشد،  یریتاگر مد یعتاًو طب کنند؛یاو را منعکس م یتهستند که نظر و شخص یرمد یماتتصم ینا یجهنت

روی و ضعف یانهبرتری، م شامل ی،توران یابافراس یریتیمد ابعاداز اعتماد به نفس را به وجود آورد.  یریتصو تواندیم

، شودرو میمیانهو در عهد کاووس  آوردروی میصلح به برتر است. سپس با قباد  یران،نوذر، پادشاه ا او تا کشتن است،

 یچه ییربا تغ ودارد  یهسو یک ینگاه گردد. افراسیابمی یریتیضعف مددچار  یخسروو ک یاوشپس از آن در عهد س

 یاناجوانمردانه برای داغدار کردن رستم در کشتن فرزندش  یرنگیدادن سهراب در ن یبو فر ییای ندارد. دروغگویانهم

برادرش و  یوز،وزی بر آنان را ندارد، گوش نهادن به سخنان نابخردانه گرسیرکه خود توان پ یرانیانیغلبه بر رستم و ا

گونه او در مواجهه با امور استبداد یریتمدسبک او، از  ینو کشتن سرانجام یاوشس یهداخل کشورش عل یلشگرکش

تحت  یریگ یمکه تصم یافتند. محققان درییرناپذیر استنگر و تغیهسویک ،در اعمال کشورداری است، همچنین او

ت از سبک حرکناپذیر این مدیران،  ییرتغبا نگاه  ینشود. همچنیم یت مدیرباعث کاهش خالق یاستبداد یرهبر

 دشوار است. یاربس یکبه سبک دموکرات یاستبداد

 یسهو پیران یک ودموکرات یریتمدسبک .5.3

، از نقاط ازنددپراو می یاری به یک،دموکرات یریتسبک مدیاب با اعمال از حکومت افراس یکه در بخش بزرگ یرانپ

و  یفیتکار را با ک یطوالن یهادوره یتواند برایم یکدموکرات یریت. مدیندآبه حساب می یابو افراس یانتوران تقو

شود، یها داده مآن یکه به همکار یکنند، پاسخیم یافتکه در یسبک کارمندان اعتماد ینباال انجام دهد. در ا یتکم

دارد، کردار قرار  بد یانچون در اردوی توران ی،کل یددر دیاب و دلگرم کننده موجود را دست دارند. افراس یمیت یهروح

 یهمکاردر خردمندی و رفتار او را  یرانیان،شود که اهای او، سبب مییمنشداز ب یاست. اما برخ یرانیاننابکار و دشمن ا

 اوکند. زنده ماندن او را پس از پناهنده شدن به توران فراهم می ینهکه زم یاوشخصوص در مورد سهب یند،بستا ها

 کند: گونه اعالم می ینا یاررا به اسفند یاوشاز س یتحما یجهنت
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 گذشت یدگشت او ببا یرینهچو د  گشت یرینهکه کاووس د نبینی

 و کاخ یوانرنج و ا یگنج ب یبس  جهان فراخ یردبگ یاوشس

 بخت یکمگر ن یابدخود که  ینچن  دو کشور تو را باشد و تاج و تخت

 (1138-1140/ 74: 3، ج1379 ی)فردوس

سه نشان  یرت یککند، او با او را برمال مییک دموکرات یریتیمدسبک استراتژی  یاوش،س یرشدر پذ یرانپ دالیل

کند می یقدردان ،توران یاز نجات اسرای جنگ و در ادامه، کندرها میارجمند را از مرگ  یاوشس در مرحله اولزند: می

 کند:می یتلق یرانداند و تسلطّ بر او را تسلط بر امی یاوشسپادشاه را متعلق به  یرانا ممالک ینده،و در آ

 ز تخت آمدش روزگار گذر  سر یرکه کاووس شد پ یگرد و

 یو تخت و به یینبدو ماند آ  یجوانست و با فرهّ یاوشس

 (1119-1120 /73: 3)همان، ج

 فریدونو  طهمورث – (ریزیبرنامهیک )همراه با تغییر و دموکرات یریتمدسبک .6.3

سـازمانی تدوین شوند هـای هـا و مأموریـتریزی باید با درک روشن هدفبرنامهبا تغییر و  هااستراتژیاعمال 

های ها و ضعفریزی، با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، قوت(. در این نوع برنامه183: 1385پاریزی، نژاد)ایران

شـود و بـا در نظـر داشتن مأموریت سازمان، اهدافی بلندمدت ها و تهدیدهای محیطی شناسـایی مـیداخلی و فرصت

هایی های استراتژیک، اقدام به انتخاب استراتژیگردد. برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینهبرای سازمان تنظیم می

تهدیدها پرهیز کند، های پیش آمده به نحو احسن استفاده و از ها از فرصتها و رفع ضعفشود که با تکیه بر قوتمی

(. در این زمینه 1392 ،)پیرس و رابینسون بـه طـوری کـه در نهایـت موجـب موفقیت سازمان در میدان رقابت شود

؛ برای اطالع 247 -1/253( و نیز همان: 2/372)همان: « کیخسرو»(، 99و  1/103: 1386)فردوسـی، « 4فردوسی 

ریزی برای آینده است. ها و برنامهنگریای از این آیندهنمونه ،(143 -163: الف 1387بیشتر رک: پورخالقی چترودی، 

نشیند آن است که در انجمنی از بزرگـان و برجستگان پادشاهی که بر تخت می در شاهنامه نخستین وظیفة رسمی

ومتش اهدافی دارد که برای سـرزمین تحـت حک های خود را بیان کند و به آنان نشان دهدای از برنامهصه درباری خال

  (.1/247: 1380، یارشاطرو برای رسیدن به آن خواهد کوشید )

 دهد: طهمورث در اولین روز پادشاهی، به مردم قول می

 هـا بـشویم بـه رایجهـان از بـدی ـی گـرد پـایگهپـس آنگـه کـنم در

 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

 (1/53: 1386)فردوسی، 
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 (.57: 1393فر، ق، منبع: )حقایق، شایسته932: نگاره طهمورث در نبرد با دیوان، شاهنامه شاه طهماسبی،5تصویر

 

 کند:اهداف حکومتی خود را اینگونه بیان می فریدون هم

 چـو دیهـیم شـا هـی بـه سـر برنهـاد همـه مـژده دادجهـان را سراسـر 

 ه داد و به آیین و مردانگیب بـه نیکـی و پـاکی و فرزانگـی

 بـه راه فریـدون فـرخ رویـم نیامـان کهـن بـود اگـر مـا نـویم

 (1/162)همان: 

 .برای تأمین آینده است استراتژیک ریزیبرنامه یک ودموکرات یریتمدسبک در نمودی از مرزی نیز های برونازدواج

بندند. جدا از کنند و با بیگانگان پیوند زناشویی میهای دراز طی میجویی راهقهرمانان و پادشـاهان بـه منظـور جفت

تـوان از پیامدهای (، نمی72تا: )نک: راشد محصل، بـی ایخانوادهنهای ابتـدایی در این پیوندهای بروتأثیر آیین

ها بـه آسـانی گذشت. ازدواج سـیاوش بـا جریـره و فـرنگیس اجتماعی و اهداف نهفته در این انتخاب -سیاسی

(، قبول پیشنهاد قیصر از سوی 1/39(، خواستگاری فریدون از دختران شاه یمن )همان: 2/301: 1386)فردوسی، 

( و 8/102تا در قَبِـل آن، بـه روم لشکرکشی نکنـد )همان: « خراد برزین»خسرو پرویز مبنی بر سپردن دخترش به 

( شـاهد ایـن ادعاست. گاه این پیوند به ظاهر 7/258وند خاقان چین با انوشیروان برای جلوگیری از جنگ )همان: پی

های خاصی در جریان است ازدواج زال و رودابه نمونة چنین سود قابل لمس ندارد، اما پشت پرده اهداف و برنامه

 ریزی هدفمندی است: برنامه

 چنـین آمـد از داد اختـر پدیـد ویـدکـه ایـن آب روشـن بخواهـد د
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 ای، رحمان غفاری، مسعود احمدی، محمدمهدی احمدیانعلیرضا غنچه 

 

 از ایـن دخـت مهـراب و از پـور سـام گـوی بـرمنش زایـد و نیـک نـام

 کمـر بـستة شـهریاران بـود بـه ایـران پنـاه سـواران بـود

 (1/247)همان: 

در شاهنامه بسیار  است کـه شـاهاناندوزی با هدف پیشرفت نیز یکی از اصول مهمیبرای دانشیک دموکرات یریتمد

ریزی مشخص آنان برای مردم تحت حکومتشان است. نگری و برنامههاند. این نشان دیگری از آیندبر آن تأکید کرده

  توصیة بهرام گور به مردمش گویای چنین تفکری است:  

 کـسی کـش بـود پایـة سـنگیان دهـد کودکـان را بـه فرهنگیـان 

 بـه دانـش روان را تـوانگر کنیـد افـسر کنیـدخـرد را ز تـن بـر سـر 

 (6/541)همان: 

 کند که:. کسری به فرزندش گوشزد میمیشوداین اصل غیر قابل تغییر برای شاهان هم لحاظ 

 کـه داننـده بـادی و پیـروز بخـت        بـه دانـش بـود شـاه زیبـای تخـت 

 (7/406)همان : 

 بایدها و نبایدهای مدیریتی فردوسی . 4

 مشورت.1.4

گیری یکی از مهمترین وظایف مدیران است. انسان خودمحور هر بایدها و نبایدهای مدیریتی فردوسی مشورت تصمیم 

 ها اعتماد و اطمینان کامل به کارکنان دارد و در اخذ و اجـرایگیرییر، در تصمیممد آینه مرتکب خطـا خواهـد شد.

، رابطة کارکنان وجود داردبا  هاسازمان که میان این نوع ایهرابط ،در این میان. ، همگان حق مساوی دارندتصمیم

خود را نشان دهند  تواناییطریق این توانند از میها سازمانکارکنان این تعلّق و اتصال به صورت متقابل اسـت و 

  .اسـت دارانحکومت مـدیریتیسبک های یکی از اصـول  مشارکت فردوسی (. در شاهنامه91: 1384)فیزی، 
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 (1394)حجتی سعیدی، : شاهنامه شاه طهماسبی. منبع : نگاره مشورت زال با موبدان،6تصویر

 : خردمند باشندباید  ه افراد مقابلرابطدر این فردوسی  نظراز 

 همـه رای بـا کاردانـان زنـم  بـه تـدبیر پـشت هـوا بـشکنم

 ز دسـتور پرسـیم یکـسر سـخن  کاری نو افگند خواهم ز بنچو 

 (6/406: 1386)فردوسی، 

 را چون جان هاآن که باید داندرا یک اصل می خردمنـدان به احترام، فرزند بزرگشانوشیروان به  در باب این مطلب،

 : بداندعزیز  خود

 همیشه یکـی دانـشی پـیش دار  ورا چـون روان و تـن خـویش دار

 (7/407)همان: 

قبل از اقدام به جنگ، شورایی  شود. شاهاندیده میزیباترین نمود این روش در شاهنامه هنگام تشکیل شوراهای نظامی

گیرند. مشترک می دهند و بـا توجـه بـه مقتـضیات وقـت تصمیمیکب از فرماندهان و بزرگان کشور تشکیل میمر

 انوشیروان یکی از این شوراها را هنگـام آگـاهی از تجـاوز امپراتـوری روم بـه مرزهای ایران تشکیل داد: 

 چـو بـر خوانـد آن نامـه را شـهریار  برآشـفت بـا گـردش روزگـار

 همـه موبـدان و ر دان را بخوانـد  ها برانـدوز آن نامـه چنـدی سـخن
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 ای، رحمان غفاری، مسعود احمدی، محمدمهدی احمدیانعلیرضا غنچه 

 

 سـه روز انـدر آن بـود بـا رای زن  پهلوانـان لـشکر شـکنچـه بـا 

 چهـارم بـرآن راسـت شـد رأی شـاه  کـه رانـد سـوی جنـگ قیـصر سـپاه

( 7/126)همان:   

 

گیری شرکت دهد در تـصمیمای از مدیریت دموکراتیک است که مدیر به کارکنانش اجازه میهجلو شورای نظامی

ایـن نـوع مدیریت زمانی مفید است  .ها با موافقـت اکثریـت همـراه خواهـد بـودتصمیم تمامی کنند. با چنین نگرشی

(. در شاهنامه حتی کاووس خودسر هم در ظاهر به 417: 1375 من، )فری ای گرفته شودکه باید تصمیمات پیچیده

ها آراید و پهلوانان را دعوت و با آنمی نشیند، مجلس بزمیکـه بـر تخـت میاو هنگـامی .این اصـل پایبنـد اسـت

 کند: مشورت می

 ابـا پهلوانـان ایـران بـه هـم  رای زد شـاه بـر بـیش و کـم همی

 ( 2/4: 1386 )فردوسی،

آورد. انجام کار به شاه و سام واگذار گیری در مورد ازدواج زال و رودابه تمام ارکان حکومتی را گرد هم میتصمیم

 شود: می

 تـو را خـود، خـرد زان مـا بیـشتر  تـر انـدیش وگمانـت بـهروان 

 مگـر کـو یکـی نامـه نزدیـک شـاه  فرسـتد کنـد رای او را نگـاه

 ( 1/205)همان:   

 تواند بستر جستاری دیگر باشد. بسامد این اصل مدیریتی در شاهنامه بسیار باالست که خود می

 عدالت سازمانی.2.4

 یقاتیتحق یکرد. روگرددیبرم یمسائل اخالق یادرمورد عدالت  یجمع یا یفرد یهابه قضاوت یسازمانمفهوم عدالت  

. پردازدیها منقش عدالت در سازمان یاست و به بررس یفیتوص یکردیرو شود،یانجام م یعدالت سازمان یکه درباره

عدالت  یدرباره یقتحق یگر،دارد. به عبارت د یافراد بستگ یباورها به یاتا اندازه یداد،رو یکنبودن  یاعادالنه بودن 

در هنگام  یدادها( و عواقب آن رودهدیقرار م یرافراد را تحت تأث یها)که قضاوت یشینپ یدادهایمعموال با توجه به رو

 یزیچه چ ینکهه اد دارد و بیباورها و درک افراد از عدالت تأک یرو یشترب یفیتوص یکردرو ین. اشودیانجام م یابیارز

با استفاده  خواهندیرا که م یشمندانیاند یکردرو یاصل یهاچارچوب ی،تجرب یدگاهد ینندارد. ا یعادالنه است کار واقعاً

فردوسی  .(3: 1388کند )محمدی، یغلط است کامل م یادرست  ینیبه طور ع یزیثابت کنند چه چ یمنطق یلاز تحل

به عنوان شخصی آگاه در حوزة منابع انسانی به تأثیر عدالت سـازمانی بـر عملکـرد کارکنـان واقف است و به همین 

دهد. از نظـر او تخت شاهی ایران جایگاه دادگری دلیل اجرای عدالت را یکی از اصول حکومتی شاهان شاهنامه قرار می
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گیرند. بـوم بـرای داشـتن سرزمینی مزین به عدالت از هم پیشی میو حاکمان این  (6/243: 1386است )فردوسی، 

 بهرام گور یکی از این زمامداران است: 

 بـه داد از نیاکـان فزونـی کـنم  شـما را بـه دیـن رهنمـونی کـنم

( 6/419)همان:   

 شمارد: داند و مایة آبادانی میداراب اجرای عدالت را انعکاس لطف الهی به خود می

 

 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

( 5/516)همان:   

 شمارد: اردشیر عدالت را گنجی پایدار می

 کـه انـدر جهـان داد گـنج مـن اسـت  رنـج مـن اسـتجهـان زنـده از بخـت و 

 کـس ایـن گـنج نتوانـد از مـن سـتد  بـد آیـد بـه مـردم ز کـردار بـد

(6/193)همان:   

 او معتقد است دادگری، امارت و شادمانی در پی دارد: 

 اگـر کـشور آبـاد داری بـه داد  بمـانی تـو آبـاد و از داد شـاد

   
( 6/216)همان:    

 شود: باعث ماندگاری نام فرد و قوام حکومت می

 جهانـدار چـون گـشت بـا داد جفـت  زمانـه پـی او نیـارد نهفـت

( 6/222)همان:    

کند پوران سرزمینش را چنان بـه داد و مهربـانی اداره می .اندحاکمان زن نیز در شاهنامه به این زیور مدیریتی آراسته

 وزد: تندی بر زمین نمیگفتة فردوسی باد بهکه به 

 داشـت ایـن زن جهـان را بـه مهـرهمی  نجـست از بـر خـاک بـاد سـپهر

( 395 /8)همان:   

های خاص تعلق ندارد، چنان که اسـکندر رفـاه اجتمـاعی حـاکم بـر سرزمینش را هعدالت سازمانی شاهان به طبق

 خواهد: برای عموم می

 همـه زیردسـتان بیا بنـد بهـر  بیابـان و دریـا و شـهر بـه کـوه و

( 6/11)همان:   

 نتیجة چنین نگرشی اینگونه سرزمینی است: 

 چـو بنشـست شـاه اورمـزد بـزرگ مـیش و گـرگبـه آبـشخور آمـد همی

( 6/255)همان:   
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 ای، رحمان غفاری، مسعود احمدی، محمدمهدی احمدیانعلیرضا غنچه 

 

 افراد انتصابو عدالت سازمانی .3.4

فردوسی یـک قـدم جلوتر است و  .سازمان توجه مسئوالن به مسألة انتصابات استهای ایجاد دلبستگی به یکی از راه 

 کند: دهد و وصیت میداند. اردشیر به فرزندش شـاپور چنـین انـدرز میگزینش درست را نتیجة عدالت سازمانی می

 جهـان راسـت کـردم بـه شمـشیر داد نگـه داشـتم ارج مـرد نـژاد

(6/230)همان:   

انوشیروان، در راستای تفکر اردشیر،  .ژی مدیر برای ارج نهادن به نیروی انسانی شایسته، بسیار کلیدی استصرف انر

معتقد  .داند که در کمین تـاج و تخت استتر از جنگ با دشمنی میداشت ارج مردم نژاده را گرامی دادگری و نگاه

کشد کـه شاه از مردان هنرمند سر میتی و هنگامیپیچد: بیدادگری، مال دوساست تخت شاهان از سه چیز درهم می

 کند: دهد؛ پس به پسرش هرمز توصیه میسوادان را مقام میو بی

 کـسی کـاو نـدارد هنـر بـا نـژاد مکـن ز او بـه نیـز از کـم و بـیش یـاد

( 7/407)همان:    

سیاه چشم که در زمان فرخزاد با خوراندن سم (. دیگری 8/465نمونة چنین کارگزارانی در زمان یزدگرد ماهوی است )

(. قرار دادن این افـراد در کنـار خاندان نژادة سام که صبورانه 8/404به مخدومش پایان زندگی وحکومت او را رقم زد )

اند، حـساسیت موضـوع را بـر خواننـدگان ایـن جستار آشکار خواهد کرد. در اینجا به با بد و خوب شاهان ساخته

های بدنهاد از دیدگاه اردشیر، گروهی هستند که پردازیم. انسانی معیارهای انتخاب از نظر حاکمان شاهنامه میبررس

 شدت حذر کرد: باید از آنان به

 بتـرس از بـد مـردم بـدنهان کـه بـر بـدنهان تنـگ بـادا جهـان

( 6/233)همان:    

 کند:را ترسیم می بهرام هم نظری مشابه دارد. او عاقبت نیک این بینش

 کـسی کـاو بپرهیـزد از بـدکنش ها مـنشنیاالیـد انـدر بـدی

 انـدرش خـرّم بـود بـدین گیتـی گـه رفـتن از خـصم بـی غـم بـود

( 6/264)همان:     

باید گر و بیشرمان بسیارگوی هم چینان حیلهبه نظر او سخن. دانددانش را شایستة کارگزاری نمیاورمزد سفلگان بی

شاپور هم، بر طرد بسیارگوی اصرار  (.6/257از درگاه دور باشند. حاصل کردار چنین افرادی فقط بدی است )همان: 

 ورزد: می

 زبـان را نگـه دار بایـد بـدن نبایـد روان را بـه زهـر آژدن

 کـه بـر انجمـن مـرد بـسیار گوی بکاهـد بـه گفتـار خـود آبـروی

( 6/349)همان:   
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شود. هاست. تصویر واضح این اندیشه هنگام تعیـین جانـشین ترسیم میسعی حاکمان شاهنامه بر انتصاب بهترینپس 

تر به دلیل خردمندی، شـر مگینی و شایستگی کسوت شاهی وقتی حکومت یزدگرد رو به پایان است، فرزند کوچک

 گزینـد کـه هوش و خردی قابل ستایش دارد: (. انوشیروان از میان شش پسر، هرمـز را برمی7/5پوشد )همان: می

 وز ایـشان بـه هرمـزد نـازان تـرم بـه رای و بـه هوشـش فـروزان تـرم

( 7/448)همان:   

 کند: کسی که از این ویژگی برخوردار باشـد بـدکرداری نمی .به قول بهرام گور، خرد ارزشمندترین ثروت است

 افـسر شـهریاران بـودخـرد  همـان زیـور نامـداران بـود

 بدانـد بـد و نیـک مـرد خـرد بکوشـد بـه داد و بپیچـد ز بـد

( 6/558)همان:   

 

 داند: ی میاردشیر خرد را مایة روزبه

 نگـهدار تـن بـاش و آن خـرد چـو خـواهی کـه روزت بـه بـد نگـذرد

( 6/231)همان:   

 کند، چرا که: پیران دانا توصیه میخسروانوشیروان پسرش هرمز را به همنشینی با 

 چـو یابـد خردمنـد نـزد تـو راه بمانـد بـه تـو تخـت و گـنج و سـپاه

( 7/459)همان:   

 مؤثر است:  ها گراییدن به دانش و دانشمندان قدمی او معتقد است برای ایمن شدن از بدی

 تخـت بـه دانـش بـود شـاه زیبـای کـه داننـده بـادی و پیـروز بخـت

 کـه نـادان فزونـی نـدارد ز خـاک بـه دانـش بـسنده کنـد جـان پـاک

( 7/406)همان:   

 پذیریانعطاف.4.4

های متعدد در حوزة علم مـدیریت اشـاره شـد. ایـن نظریات در دهة گیری مکتبدر مقدمه به اختصار به جریان شکل 

های آن ( و اگرچه ریشه191-213: 1392پورخالقی چترودی، و  هفتاد به پیدایش مکتب اقتضایی انجامید )صمصامی

بر اساس این دیدگاه،  ( مشهور شد.1922توان در آرای فایول و ماری پارکرفالت یافت، این نظریه با فرد فیـدلر )را می

این اساس  های گوناگون نیازمند روابط انسانی متفاوتی هستند تا از این طریق، بیشترین کارایی حاصل شود. برمحیط

(. اساسًا روش مدیریت بر مبنای اقتضا بر این واقعیت 299: 1372، هیکسراه وجود ندارد ) «تنها» و «بهترین»دیگر

(. از 20: 1390، رضاییاندهـد وابسته به مجموعه شرایط موجود است )تأکید دارد که آنچه مدیر در عمل انجـام می

و اصلی  لیهشود تا نیازهای اوپـذیری آن است که به محیط خارج توجه شده و کوشش میهای فرهنگ انعطافویژگی

شود تا بتوان بدان وسیله نقایص موجود را شناسایی کرد و شود. در این فرهنگ بر هنجارها و باورها تأکید می تأمین

گیری وضعی است؛ یعنی ت(. مدیریت امروزی در راستای جه645: 1377رفتـار مناسـب را در پیش گرفت )دفت، 
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شود تـا راهکارهـای مـدیریتی متناسب با نیاز افراد و سازگاری با اوضاع مشخص شود. گرفتن خراج در تمام تالش می

هایی که در هر منطقه نسبت قلمرو گستردة ساسـانی بـر یک نظام کلی و سنتی استوار بوده است؛ ولی به علت تفاوت

در  و طبیعی و اجتماعی وجود داشته، تغییراتی یها و اختالف شرایط جوو کیفیت زراعتبه منطقة دیگر از لحاظ نوع 

بخشد و گاه متناسب با میزان درآمد و میـزان باران آمده است. شاه گاه خراج را میآوری خراج هم الزم مینظام جمع

ستاند و مردم و زیردستان در می(. اردشیر ده سال از مردمش خراج ن5/128: 1382 محمدی مالیری،گیرد )خراج می

 برند: آسایش به سر می

 داشـت راسـتچـو ده سـال گیتـی همی بخـورد و ببخـشید چنـدان کـه خواسـت

 نجـست از کـسی بـاژ و سـاو خـراج رایگـان داشـت آن گـاه و تـاجهمی

(6/346: 1386 )فردوسی،  

خلق و خوی منعطف و متناسب با شرایط مبتنی بر مدارا در های تدوین شده نیست؛ بلکه انعطاف فقط در برنامه

سـازد کـه در شـرایط مختلـف افرادی را که سرشت ای ارزشمند است. این ویژگی مدیر را قادر میشاهنامه خصیصه

پوشی از خطای دیگران راه خواهد هدایت کند. گاهی چشمگوناگون و احساسات مختلف دارند در جهتی که خود می

 بندد. توصیة اردشیر به فرزندش این است که با مردانگی از گناه دیگران چشم بپوشد: ها میتوزیها و کینهادتبر حس

 کـسی کـاو بـود تیـز و برتـر منش نپیچـد ز بیغـاره و سـرزنش

(6/234)همان:   

 گیرینتیجه

و  یاجتماع یاسی،س هاییشتا از خالل گرا ینندآفریتازه م یداستان ،یو رمز یننماد یزبان یریکارگبا بهفردوسی 

 یری،سه دوره اساط شاهنامه فردوسیبکشد. در  یررا به تصو های مدیریتی شاهان و فرماندهانسبک، ی خودفرهنگ

سه دوره پنجاه دوره  ایندر  های متفاوتی ارائه شده است.نگرش ،هایخی وجود دارد که برپابه همین دورهو تار یحماس

قدرتمندی در اداره کشور، عدالت  ی،مکارم اخالق یت،همچون شخص ییهایژگیوجود دارد که با توجه به و یپادشاه

نمود:  یموان تقستیها را به سه گروه مها، پادشاهان آنیژگیو ینعکس ا یاکشور و  ینوازی و آبادانیتگستری، رع

و بد را با هم دارا  یککه صفات ن یانیفرمانروا یض ور حضد یدادگرِ پادشاهان منفور و ب ،دادگسترِ در اوج یآرمان یرانام

 یفضابا توجه به و  ندکاستفاده میشاهان  اصول مدیریتی یانب یاسطوره برا ین، ابتدا از کاربرد نماد. فردوسیهستند

در شاهنامه، در این بین  .پردازدخود میبرتر منش  یریتممتاز و مد یهایدگاهد یتها، به روااسطوره یبرخ یحماس

مستقل  یریتمدسبک مدیریت و حکومت هستیم: سبک فارغ از اینکه حاکمان ایرانی یا انیرانی باشند شاهد سه گونه 

 یریتمدسبک رود؛ تابد و خودمدارانه تا نابودی به پیش میشیوه ضحاک که تغییر و تبدیل را بر نمیی: استبداد یا

ریزی برای تغییرات در آن، مرتب جریان دارد؛ که عمل به خیر و برنامه شیوه فریدون و بهرام و منوچهر یک:دموکرات

ال و آماده یابد و سیّعملکرد پیران و کیخسرو که متناسب با هر جریان، تغییر می :عدم مداخله یاآزاد  یریتمدسبک 

اهنامه، اسطوره را شناسی شهای مدیریتی در کنار اسطورهمکتبتوان گفت یمهای انجام شده یبررسبا  تحول است.

های مدیریتی شاهانت و تصویر نمادین مسائل های حماسی و تاریخی به عنوان تصویر نمادین پدیدهدر کنار نگرش
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تعقلی کردن  ،آرزوهای اجتماعی مردم باستان و روان نژند امروزی ،های مدیریتی پیش از تاریخاجتماعی و اندیشه

 یاوشبجز س یرانیشاهان ا یدگاه،د یناز ا .تدر عهد باستان و... شناخته اسهای حماسی مدیریتی نمادین اعمال نگرش

به  یخسروو ک یاوشالبته، س یرند؛گیقرار م یریتمد یانیهستند و در سطح مییرها تغ یرشپذ یوهدارای ش یخسرو،و ک

ی و نیبیشقابل پیرغ به اتفاقات ییآمده و پاسخگو یشپ ییربرای کنار آمدن با هر گونه تغ یسازگاری و آمادگ یلدل

سبک های عملکرد یوهدارند و کارکردشان با ش یریتیمد یعملکردی در سطح عال ،آزاد یریتمدبا سبک  (،آماده تحول

با مخالف است و  ییریقرار دارد که با هرگونه تغ یابافراس یزتوران ن در. دهدیهمسو نشان م نیز مستقلمدیریتی 

در  یریتیسونگر است و از نظر مد گیری برای کارکنان( یک)بدون حق تصمیم یاستبداد یامستقل  یریتمدسبک 

 د.یرگیگرا قرار مکهن ثبات یا یاتیسطح عمل

پذیری و مدیریت زمان برخوردار نگری، تداوم، انعطافآیندههای علمیاز ویژگی ،های حکومتی شاهان شـاهنامهبرنامه

مراعـات سلـسله مراتـب سـازمانی  ،کارگزار صتفویض اختیار با توجه به تخصدهی بـا تقسیم کار و اصل سازمان .است

شاهنامه به طور شود. ضرورت کنترل سازمان در این اثر کامالً درک شده است. حاکمان و وحـدت فرماندهی اجرا می

پردازند یـق میهای رسیده بـه تحقکنند. دربارة گزارشمداوم در مورد سرزمین تحت حکومتشان اطالعات کسب می

کنند. مسألة نظارت با جدیت و بـه اقتـضای مکان و زمان به صورت و با قاطعیت و بدون تبعیض با خاطیان برخورد می

اش چنین الگویی دارد: مدیریتی هایسبکة یشود. نمای بستة کالم فردوسی در ارامستقیم و غیرمستقیم دنبال می

. و دایـرة دیدشـان را گسترش دهندفردا را در آیینة امروز ببیننـد  .نگر باشندندهاندیش و آی مدیران باید افرادی عاقبت

و کارآمد را بهتر است مدیران از سپردن کارهای خطیر به انسانهای کوچک و فرومایه پرهیز کنند و افراد اصـیل، نژاده 

چون کـار به دست نااهالن بیفتد  گیرد ومیا اگر کار به کاردان سپرده شود، فرّة ایزدی تابیدن به کار بگمارند، زیر

امنیت جامعه مرهون عدالت اجتماعی است و این امر نیز در  آشفتگی و نابسامانی در پهنة گیتی گسترده خواهد شد.

گرو داشتن مدیرانی عادل و قانونمند در رأس هرم سازمان است. برای این که کارهای سازمان بهتر انجام شود، باید 

شود که مدیر بهتر و زودتر به اهداف های عادالنـه و مدبرانه به کارکنان باعث میدادن پاداش .کنان را باال بردانگیزة کار

تا مدیران  کندمورد نظر در سازمان برسد. توجه مدیر به نیازهای افراد موفقیت او را در رسیدن به هدف تضمین می

چون نگین انگشتری  ؛اگرچه گاهی هم با فکر آنان مخالفند ؛دیش راها اشخاص امین و متدین و فعال و آزاداندر سازمان

امیدوار نباشند که در سیستم تحت  ،چـون جذامیان، دوری نکنند ،عزیز ندارند و تـا از ناپارسـایان و طماعـان منـصب

نریزند؛ بلکه به هر هیچگاه همة افراد تحت نظارتشان را مثال گندم در آسیاب  فرمانشان آثار بهبودی حاصل شود.

 انسان زنده و فعـال در سیستم مثل یک نهال زنده توجه کنند.
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