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بندي، تغییرات  در یک تقسیم .پذیرند صورت» تغییرات« با توجه به ها باید ریزي دارند؛ این برنامهریزي  برنامه
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  )270-255: 1389سانچز . ك.ر زین
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 ندیارکان فرا ریکه سا دانند یم تیریمد یرا محور اصل 4يریگ میتصم ت،یرینظرانِ دانش مد صاحب
 تیریمد زین یبرخ. با آن دارد یناگسستن يوندیآنها پ يبه آن هستند و فلسفه وجود یمتک تیریمد

  )12: 1378 یبه نقل از الوان 1947 یمیمک ک(. دانند یم تیریرا مترادف مد يریگ میتصم
طراحی  تیریگیري و مد تصمیم هاي مختلفی براي  مدل ،»رییتغ«متون مدیریت، با توجه به موضوع  در

. اند هاي باثبات را در نظر داشته مشخص و معین و محیط اوضاعگیري در  شده است که اغلب آنها تصمیم
است قابل  ینديگیري فرآ کرد، تصمیم یآنها را نگرش سنتی مدیریت تلق توان یها که م مدل نیدر ا
بینی و  گیري یا ناشی از فقدان اطالعات و یا ناشی از محدودیت فنون پیش شکست در تصمیمو بینی،  پیش

تا کنون  يالدیم 1700دانست که تمدن ما از  یوتنیبر علم ن یمتک توان یرا م ینگرش سنت نیا .تالش است
 نیروابط ب وتن،ین یحاکم بر جهان سنت میاطبق پاراد«. دارد کیزیو ف اتیاضیدر ر شهیبر آن است و ر یمبتن

 یبود، ثبات عالمت یکه حاکم بر عصر صنعت ینگرش نیدر چن. است یعلت و معلول، ساده و واضح و خط
مجدد تعادل  جادینقش رهبر، ا نمود، یرا از تعادل خارج م تیبحران، وضع کیاگر . شد یم یتلق تیاز موفق

. است افتهیرییکار، کارمند، و کار تغ طیمح تیماه ،یبه عصر اطالعات یاما با انتقال از عصر صنعت. بود
» .باشد یو پارادوکس م یدگیچیسرعت، پ ر،ییشدن، رقابت، تغ یجهان ،يشامل تکنولوژ 21قرن  يها یژگیو
  )635: 1384 نیجواد دیس(

 يدیجد يها را به جهت یستمیمتفاوت عصر حاضر است که تفکر س اریبس انیجر» آشوب« نظریه
: 1380 انییرضا(. است ختهیبرانگ دیجد يها درباره سازمان یسوق داده است و افکار خالق و جالب توجه

 یسنت دگاهیاست و بر خالف آن د ایدر دن سابقه یب راتیییتغ نیمتناسب با ا تیریمد دار هیداع هینظر نیا) 65
کند یا  بینی آینده را کار بیهوده فرض می بینی، و تالش براي پیش گیري را غیر قابل پیش تصمیم ت،یریبه مد

 یالوان(. داند یم تیریحال آن را قابل کنترل و مد نیبینی قطعی و یقینی آن را دشوار، اما در ع حداقل، پیش
1378 :13(  

به  پیچیدههاي  سیستم بینی رفتار، براي پیششگران سیستمی در تالشند که قواعدي در این تئوري پژوه
اگر ما چنین سیستمی را براي مدت کافی «کشف کنند؛ بدین معنا که ) نامنظم( بینی بل پیشظاهر غیر قا

 شویم که سیستم مذکور در لحظات گوناگون زمان متوجه می تحت نظر قرار دهیم، با بررسی حاالت سیستم
ها نیز  ستمسی) ترین آشفته( ترین بینی حتی غیر قابل پیش. گذارد ره نظم ذاتی خودش را به نمایش میهموا

معموالً در درون . شوند کنند و هرگز از آن خارج نمی همواره در محدوده مرزهاي معینی حرکت می
  )340: 1380رضائیان ( ».ستا انگیزي زیبا از نظم وجود دارد که به طور شگفتنظمی و آشوب، الگویی  بی

  
میالدي  1970و  1960هاي  هدهو جیمز یورك در 5لورنزانانی چون ادوارد  د را ریاضیاین نظریه  بنیاد

ها، بیولوژي،  هایی نظیر هیدرودینامیک، علم اوزان و مقیاس این تئوري در حوزه )68: 1380رضائیان (. نهادند
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) 45-20: 1382رامشت . ك.ر(ب، مدیریت و به ویژه جغرافیا فیزیک، نجوم، مطالعات پزشکی قل شیمی،
دیریت کشوري و پادشاهی، در اما از آنجایی که م. باورهاي جدید را جایگزین باورهاي پیشین کرده است

باره گیرند، از این دید آثاري همچون شاهنامه، که به سؤاالت اساسی انسان در حوزه مدیریت کالن قرار می
  . توانند مورد بررسی قرار گیرند دهند، نیز می ز جمله آن، حکومت، پاسخ میفلسفه زندگی و ا

  

  پیشینه
یی که با موضوع ها هاي صورت گرفته، تئوري آشوب و پارادایم نیوتنی درمعدودي از کتاب در پژوهش

ارندگان اند، به طور مختصر و با پرداختن به تعاریف، اشاراتی شده است و تا آنجا که نگ مدیریت تألیف شده
یقی صورت نپذیرفته است، سایر علوم، تحق ا حوزهمدیریت ب در تطبیق این شیوه نمودند، بررسیاین مقاله 
  ».کیاس در ژئومورفولوژي نظریه« با عنوان) 1382(اي از رامشت  جز مقاله

  

  نظریه آشوب
Chaos تالطم مترادف آن در مکانیک نظمی است و بیآشفتگی و ،ریختگی همدر لغت به معنی در 

Turbulance درمحاورات روزمره این واژه به معنی فقدان هرگونه ساختار یا نظم است ومعموالً ؛است، 
سید جوادین (.شود وجنبه منفی دربردارد نیافتگی به نظر آورده می سازمان نظمی و بی آشوب وآشفتگی نشانه

امروزه دیگر  ،نظري آن علمی وروشن شدن ابعاد  اما در واقع با پیدایش نگرش جدید و )328: 1388
نظمی وجود  بی بلکه ؛شود ریختگی تلقی نمی هم در و ،ییناکارا ،نیافتگی آشوب به مفهوم سازمان نظمی و بی

 ،نظمی بی .ستا ست که ویژگی خاص خود را داراا هاي پویا پدیده اتفاقی در بینی و هاي غیرقابل پیش جنبه
بدان  ،منظم و ،بینی است آن غیر قابل پیشم از آن رو که نتایج نظ بی. نظمی است بی ی درینوعی نظم غا

  )19: 1378الوانی (. ستا جهت که از نوعی قطعیت برخوردار
  

  تئوري آشوب  هاي ویژگی
هــاي منحصــر بــه فــردي اســت کــه بازتــاب بســیار مهمــی نیــز درمــدیریت  نظریــه آشــوب داراي ویژگــی

پـارادایم سـنتی    پیکـره  هـا ضـررهاي جـدي بـر     ایـن ویژگـی   گفتـه شـد،   کـه  بـه طـوري   ،ایجادکرده اسـت 
 مــدیریت و اي را در تــا اســاس پــارادایم تــازه رونــد اي پــیش مــی بــه گونــه واســت مــدیریت وارد آورده 

  :ها عبارتند از این ویژگی .سایر علوم مرتبط شکل دهند



اولیـه   حالت یک تغییر جزئی دربه این نتیجه رسید که  تحقیقات خود به شگفتی در زلورن 6:اي اثر پروانه .1
براساس ایـن   .گردد آنها می نتایج حاصل از در منجر به تغییرات بسیار شدید ،بینی کننده جوي معادالت پیش

اثـر   .کند نتیجه کار ایجاد اساسی در تواند تغییرات بنیادي و اولیه کار می حالت ویژگی یک تغییر کوچک در
موفـق بـه دسـت     خـالق و  آفـرین و  هاي مدیران کـار  تصمیم از رفتارها وکامل  ، توجیهی عقالئی واي پروانه

هاي  توفیق هاي عظیم و دگرگونی اند موجبات تحول و کم انرژي توانسته دهد که با یک حرکت مناسب و می
  )41: 1378الوانی (. شگرفی براي سازمان فراهم آورند

یطشان مانند موجودات زنده نظم در ارتباط با مح هاي بی سیستم ی،نگرش نیوتن خالفبر 7:سازگاري پویا .2
در سازماندهی در  .کنند محیط پیرامونشان ایجاد می نوعی تطابق و سازگاري پویا بین خود و کنند و عمل می

هر جزئی بتواند  اي باشد که اوالً گونهه با هم ب نظمی، باید ارتباط اجزا محیط آشوبناك و با نگرش تئوري بی
هر جزء باید . افزا و پوینده داشته باشد مستقل با اجزاي دیگر ارتباطی هم طور هب ،ف خودضمن انجام وظای

فتار عملیاتی این اجزا در اما از جهت ر ،باشد نگرش مشابه با سایر اجزاها داراي  ها و رسالت از جهت آرمان
از  .شوند ت میپوشانند و با یکدیگر متفاو هاي متفاوتی جامه عمل می هاي متشکل به هدف مجموعه

 است؛ بدین معنی که پذیر در آنها نوعی تخصص انعطافها، وجود  گونه سیستم هاي مهم این ویژگی
هاي گوناگون دارند تا با توجه به محیط و تغییرات آن، آمادگی تغییر  ها نیاز به یک سلسله تخصص سازمان

  )330: 1388سید جوادین ( .و تحول در آنها موجود باشد
  
گوي  جاذبه ،جاذبه دور محدود ،مانند جاذبه نقطه ثابت ؛ها انواع مختلف دارند جاذبه8:هاي غریب جاذبه .3

بینی  قابلیت پیش که نوعی نظم و دیگرهاي  هاي غریب برخالف جاذبه جاذبه .نظم غریب یا بی جاذبه مانند و
هاي غریب، یافتن  جاذبه. اند نامیدهنظم نیز  یهاي ب برخی آنها را جاذبه دلیلبه همین  نظم هستند و بی ،درندا

هاي غیر قابل  تغییرات شدید، رفتارهاي نامنظم، دگرگونی. دنشو نظمی را به مدیران یادآور می نظم در بی
تا بدان  شوند که یافتن آن هنر مدیریت است سرانجام به الگویی ختم می هاي بحرانی، تحرک بینی، پیش

  . پذیري میسر گردد بینی وسیله نوعی پیش
بخشد و  ها را نظم می نظمی تا به الگوهایی دست یابند که بی دنده هاي غریب به مدیران امکان می جاذبه

نظر داشتن و به  درهاي بلند را  افق داشتن نگرش سیستمی،. کند ها را در قالبی منظم تبیین می آشوب
هاي به ظاهر نامنظم پیدا کنند  الگوهایی را در پدیدهتا  دهد ع اندیشیدن، به مدیران یاري مییهاي وس محدوده

  )331: 1388سید جوادین ( .دهد نظمی غایی می که خبر از بی

                                                   
1.Butterfly Effect 
1. Dynamic Adaptation  2. Strange Attractors 
 



بدین ترتیب که هر . کل قابل تشخیص است و نوعی شباهت بین اجزا ،در تئوري آشوب 9:ییخودمانا .4
تواند نوعی  اعضاي سازمان نیز میی در رفتار یت خودماناخاصی .استمشابه کل  همانند و ،جزئی از الگو

یریت کالسیک، وحدت آنچه در مد« .هدف واحدي نظر دارند سو و همه افراد به یک .وحدت ایجاد کند
این وحدت جهت، موجب انسجام در سازمان . کند شد، در خاصیت خود مانایی جلوه می جهت نامیده می

نظریه « )همانجا(».سازد رنگ می خودمانایی کماجرایی را در پرتو  شده و تفاوت و اختالفات عملیاتی و
  :بسیار مهم زیر تأکید دارد آشوب بر شش نکته

 بینی؛ بینی است هم غیر قابل پیش زندگی سازمانی هم قابل پیش -1
 و تحلیل علّی واقعاً غیر ممکن است؛تجزیه  -2
 نسبت به تجانس مبنایی مولدتر است؛تنوع  -3
دار غالب شود، کاهش  هرج و مرج ممکن است بر آشوب نظم نگرانی را کهاصول خود سازماندهی، این  -4

 دهد؛ می
 در پی دارد؛) فرآیندي( اي، عمل تکی و جزئی، اثر تکاثري بر اساس اصل پروانه -5
 )333: همان(.هاي آشوبناك است سازمان یا خودمانایی، ویژگی عناصر همه خاصیت تجلی کل در جزء -6

  فردوسی شاهنامهدر  زتاب نظریات مدیریتیبا
پادشاهی وجود دارد که با  و تاریخی، پنجاه دوره) پهلوانی( اساطیري، حماسی در سه دوره شاهنامهدر 

گستري، رعیت  اخالقی، قدرتمندي در اداره کشور، عدالتهایی همچون شخصیت، مکارم  توجه به ویژگی
 )الف: توان تقسیم نمود پادشاهان آنها را به سه گروه می ها، نوازي و آبادانی کشور و یا عکس این ویژگی

فرمانروایانی که صفات نیک ) ج دشاهان منفور و بیدادگرِ در حضیض؛پا)ب امیران آرمانیِ دادگسترِ در اوج؛
  )266: 1381رزمجو (. و بد را با هم دارا هستند

ار بودن یا ه لحاظ برخوردترین پادشاهان دوران حماسی ب این پژوهش برآنیم به معرفی شاخص در
مدیریتی  آید که اگر نظریه اما پیش از آن، این پرسش پیش می هاي مدیریتی بپردازیم؛ نبودنشان از شاخص

،تحقق و بروز واند در ساختار حکومتی عصر سنتت چگونه می ،آشوب، زاده هیجانات دنیاي معاصر است
  بیابد؟

پردازي فراهم نبوده است وگرنه روزگار سرایش  هنکته در این است که در گذشته ما، امکان نظری
پرآشوب  هاي فردوسی از متون حماسی براي به شعر در آوردن آنها، در روزگار بس شاهنامه و انتخاب

  .شود صله از پادشاه، خود گرفتار آن میگیرد که فردوسی در دریافت  انجام می -محمود -غزنویان
اما اشکال مختلف مدیریت کالن یا  ،نظریات مدیریتی نیست که کارش بیان در ادامه واکاوي شاهنامه

ه هاي حماسه و اسطور خواهیم دید که عالوه بر جنبه پردازیم، و داري، در آن مطرح شده است، می حکومت

                                                   
1.Self – similarity 



را، در موضوع  آنسراینده  توان دیدگاه سیاسی سازندگان حماسه و که شاهنامه پرچمدار آن است، می
با که  چنانقضا را، بسیار پیشرو هم بوده است؛ که  جتماعی مشاهده کردمدیریت کالن ا حکومت و

ن آن، به رسایی متن شاهنامه و باز و نویسا شد زند و این نیست جز در سایه میهاي عصر ما پهلو  اندیشه
  )25: 1385احمدي (. کمک هنر فردوسی

به ایجاد  آید، و حساب می ز حکمت عملی پیشینیان بهاي ا من، عنوان کلی سیاست مدن که شاخهدر ض
با دیگر کشورها  تبهکاران، در داخل کشور و مقابلهسیاست مجرمان و  امنیت، عدل، بخشندگی پادشاه،

 ،نامه سیاست ،گلستان ،اخالق ناصري(شود  هاي جدید منتهی می ی و فتح سرزمینوجنگ براي کشورگشای
) 168: 1380یوسفی راد( وردن خیر براي خود و دیگرانفاضله مبتنی بر فراهم آ در کنار طرح مدینه )نامه قابوس

و مدیریت  ست، به پرسش اساسی انسان در مورد حکومتا دیدگاهی المکانی و انتزاعی که دربرگیرنده
ـ  اما شاهنامه که نداي ناخودآگاه جمعی ایرانیان است، مهر سیاوشی، پادشاه. دهند کالن اجتماعی پاسخ نمی

هاي ضحاك را که با  اهریمنی ودیوانگی اري از فرّ الهی جمشید، رخدادهايپیامبري کیومرث، برخورد
هایی از الگوهاي پاسخی خویش به این سوال  نمونه یابد، کشی ادامه می شود و با مردم پدرکشی شروع می
مدیریت اجتماع عصر خود، در نامه رستم فرخزاد به  ضمن اینکه، فردوسی براي تبیین. مهم قرار داده است

پاسخ  شکنی غزنویان را بی تحلیل و محکوم کرده است و پیمان حکومت غزنویان را نیز، رادرش، مسألهب
  .نگذاشته است

شاهد سه گونه مدیریت و  ، فارغ از اینکه حاکمان ایرانی یا انیرانی باشنددر شاهنامه ،لیطور ک هب
  :هستیم حکومت

  رود؛ ودمدارانه تا نابودي به پیش میخ تابد و اك که تغییر و تبدیل را بر نمیضح شیوه. 1
  مرتب جریان دارد؛ ،ر آنریزي براي تغییرات د منوچهر که عمل به خیر و برنامه و بهرام و شیوه فریدون. 2
   .آماده تحول است یابد و سیال و کیخسرو که متناسب با هر جریان، تغییر می و عملکرد پیران. 3

و هر  استاهداف  ، رسیدن به هدف مشترك یا مجموعهاساسی سازمان در تعاریف مدیریت، وظیفه
که توسط افراد انسانی اداره ) دولتی، صنعتی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، نظامی و سیاسی( سازمان اجتماعی

ام عناصر یا اصول سازمانی یاد از این وظایف با ن دار باشند که بعضی یریتی را عهدهشود، باید وظایف مد می
از این  )14: 1384سیدجوادین (. ریزي، سازماندهی، هدایت، کنترل برنامه: یف عبارتند ازاین وظا. دکنن می

از آنجا که  عی از مدیریت قلمداد کرد؛ همچنینتوان سیستم پادشاهی را در شاهنامه فردوسی نو میدیدگاه 
انست؛ عالی د توان مدیر شود، پادشاه را می عالی تقسیم میسطوح مدیریت به سه سطح عملیاتی، میانی و 

و با مقتضیات و  شوند مدت می ریزیهاي جامع و بلند نامهتري درگیر بر مدیران عالی در سطح گسترده
. کنند عالی، عملکرد کلی واحدهاي عمده سازمان را ارزیابی می مدیران. تري سر و کار دارند متغیرهاي متنوع

و بیشتر وقت خود را با کنند  ن تبادل نظر میمدیران سطوح پایی موضوعات و مسائل کالن سازمان با درباره
 )23: 1380رضائیان ( .گذرانند زمان اندکی را نیز با کارکنان میسطح یا افراد خارج از سازمان، و  مدیران هم



این  عمده. مطابق دانست) ح در مدیریتمطر(هاي رهبري ان پادشاهی را با تعاریف و ویژگیتو همچنین می
؛ 425: همان(. رسا و با نفوذطلبی، بیان  انگیزه موفقیت بلوغ فکري و وسعت نظر،  ،هوش: صفات عبارتند از

اي از قدرت است  یت، هر کسی در سازمان داراي درجهویژه اینکه، در دانش مدیر به) 316: 1384سیدجوادین 
ز توانایی و در سطح سازمانی، قدرت، عبارت ا... ست از توانایی اعمال نفوذ بر دیگرانا قدرت، عبارت«و 

بدیهی است که  )577: 1384سید جوادین (» .باشد ابع جهت دستیابی به اهداف خاص میرهبر در استفاده از من
  .مند هستند نسبت از این ویژگی سازمانی بهره پادشاهان شاهنامه، به

 هاي بنیادین ینی دیگري کوشیده است تا به پرسشب اي، آدمی مانند هر جهان بینی اسطوره در جهان
و ) مدیریت( یکی از این سؤاالت، حکومت و پادشاهی. جهان و انسان پاسخی درخور بدهد خویش درباره

، اند که از دل اسطوره برآمده) فردوسی شاهنامههمچون (آثار حماسی  مسائل مربوط بدان است که با مطالعه
، ضمن اینکه بیانگر شاهنامه. تهایی نغز دست یاف توان به پاسخ می )25-24: 1388؛ آیدنلو 186: 1387کزازي (

،پاسخی به حکومت در روزگاران گذشته است پاسخ ناخودآگاه جمعی ملت ایران به چگونگی مدیریت و
سی سرگذشت پیشینیان و شناخت قصد دارد با برر« چگونگی سیاست دوران خود نیز هست؛ فردوسی

به این حقیقت دست یابد و  ز زندگی ایشان،اگیري  عبرتاعمال و داد و بیداد آنان و هاي مثبت و منفی  جنبه
رقراري آن بر کشور ایران، که اساساً رهبر کامل و حکومت واقعی چگونه باید باشد، تا با ب: طریق کند ارائه

بررسی حکومت و  لذا) 281: 1381رزمجو (» .تکرار نشود -ایران-هاي روزگاران گذشته براي کشورش بدبختی
و بخصوص  اي در کارکردهاي اسطوره با نظریات مدیریتی جدید، مطالعه آن نوع آن در شاهنامه و تطبیق

  .شاهنامه است
گرفت که در کنار یک نظام  توان حکومت و حاکمیت را سازمانی در نظر بر مبناي آنچه گفته شد، می

جود دارد که ا دینی نمود، وتوان از آن تعبیر به نظام عقیدتی ی فردوسی می شاهنامهتر از خود، که در  متعالی
  .گیرد نیز مورد تأیید و حمایت قرار می اعضاي سازمان ن دارد و به وسیلهاي قوي و همه جانبه بر آ احاطه

که در تاریخ  از آنجاآید،  کتاب زرتشتیان به حساب نمی شاهنامههر چند که فردوسی زرتشتی نیست و 
ها و  سیاسی و اجتماعی ایرانیان قبل از اسالم این آیین نقش مهمی بر عهده داشته است، لذا در داستان

هایی چون  ها که در متن هاي نقل شده از آنان ظهور و بروز یافته است، و محقق این نوع داستان روایت
  .از آن معتقدات، خبردار باشدپردازد، ناچار است  و دیگر آثار حماسی به تحقیق می شاهنامه

گیرد و آفرینش و  ظر میدینی زرتشتی، در اصل خویش دو بن براي هستی درن این نظام برتر یا اندیشه
توان در تقابلی  کند که به زبانی دیگر می ز به اهورایی و اهریمنی تقسیم میسپنت مینو را از همان آغا دهشن

اسالمی . پتیارگی نام بردـ  شیطانی، نیکیـ  زشتی، الهیـ  بدي، زیباییـ  دوگانه از آن به شکل خوبی
جمشیدي، از پس آن ضحاکی،  دوره(نامد  می شاهنامههاي خوب و بد در  ناوب دورهندوشن، این تقابل را ت
بود و بدي در برابر بدي،  اگر به عنوان یک قاعده مسلم، خوبی در برابر خوبی می«) باز از پس آن فریدونی

  )11: 1381اسالمی ندوشن (» .ماند باقی نمی گرفت و دیگر رازي براي گشودن جاي می» البق« زندگی در



ر اردوگاه بدي و اهریمنی اند و توران و تورانی د ، همگی نیک و اهوراییدر این دیدگاه، ایران و ایرانی
اکوان نیز به  م واند و رست نقش اهورامزدا و اهریمن ظاهر شدهگیرند؛ کیخسرو و افراسیاب در  قرار می

آن،  آشوب و نابسامانی جهانی است که رستم با کشتن اکوان نماینده. و اکومنه هستندبهمن  ترتیب نماینده
سوم آفرینش  دوره) 109: 1391شعبانلو (. کند رهاند و کار خلقت را تکرار می جهان را از آشفتگی و بدي می

رسد، در  پایان میایت با پیروزي نیکی بر بدي به که زمان آمیزش و ستیز نیروهاي خیر و شر است و در نه
. پذیرد ده و در پادشاهی کیخسرو پایان میشاهنامه هزار سال درازا دارد و از پادشاهی فریدون آغاز ش

طبق نظر و  و گردد می ریزي هاي حماسی شاهنامه پی بر این بنیاد است که داستان جنگ) 101: 1385سرکاراتی (
سرانجامین نیکی بر بدي ادامه خواهد یافت؛ البته در این  اندیشهزرتشتی این جنگ و مبارزه تا غلبه

سرانجامین و همه سویه  ، ولی هر چه هست، آن غلبهکشمکش گاهی پیروزي با بدي و اهریمنی خواهد بود
  .ازآن اهورا و اهوراییان خواهد گشت

بخش حماسی با شروع حکومت . اي، حماسی و تاریخی است اسطورهقابل تقسیم به سه دوره  شاهنامه
شود؛  ش، یعنی ایرج، سلم و تور آغاز میفریدون و تقسیم جهان به سه بخش و واگذار کردن آن به فرزندان

، چندان موافق میل سلم و تور تقسیم جهان به سه بخش ایران براي ایرج، توران براي تور و روم براي سلم
را در  انتقام کشته شدن ایرج) منوچهر( کشد و فریدون و پسر ایرج ور برادرش ایرج را میافتد و ت نمی

طوالنی و مداوم ایران و توران هاي  اي براي جنگ ستانند و همین انگیزه هایی از سلم و تور می جنگ
مان د و با هشو در ستیز اهورا و اهریمن دیده می تقریباً به همان دیرینگی که )208: 1384صفا (، شود می

ناپذیري؛ در این راه گاهی غلبه با ایران اهورایی است و گاهی غلبه با  پایندگی، شدت و حدت و تسلیم
  )167-166: 1387کزازي (. کشمکش بین اهورا و اهریمن است اهریمنی، و این نمودي از هزاره توران

فراسیاب بر نواحی وسیعی از ایران تورانیان و ا یانیان یا پادشاهی کیقباد، دوره غلبهدوران پیش از ک
کشد و برادرش اغریرث را به  یابد و او را می ت که افراسیاب بر نوذر تسلط میاست؛ در همین دوره اس

در واقع این اقدام افراسیاب برخاسته از خوي . کند یان و نکشتن اسیران به دو نیم میخاطر مدارا با ایران
این اصطالح، بیشتر به «، دروغ یا فریب را برگزید؛ »دروج«اصطالح  ان براي آن،تو است که می اهریمنی او

اي از دیوان که  اي دیوي خاص یا همچنین براي طبقهیا بر) انگره مینیو(عنوان لقبی براي اهریمن 
س این تعریف و معتقدات بر اسا )197-175: 1388موسوي (» .رود ورترین آنان ضحاك است، به کار میمشه

ف، عبارت است از سخن ناراست و ناسازگار با نظم طبیعت، و با پذیرش این تعری »دروج«زرتشتی، 
  )190-173: 1389وکیلی (. شکنی و دروغ است افراسیاب همچون ضحاك نماینده پیمان

ها حاکی از  شود و گزارش فراسیاب، قحطی و خشکسالی بر همه نواحی ایران مستولی میپس از تسلط ا
تورانیان و افراسیاب است، ضمن اینکه لشکریان افراسیاب نیز با کمی  دلیل سلطهن است که این قحطی به ای

که  نو بارانی خوانده شده است، با تیري و سرانجام، آرش که پیشکار دوره شوند رو می هتوشه و علوفه روب
خت گردوي جیحون، اسباب و مرز بردند، تا پاي در کردند و پیش می سروش و جانش آن را همراهی می



نشینی آنان، دوباره دوره پر آبی و باران شروع  کند و با عقب نی افراسیاب را فراهم و تعیین مینشی عقب
. آیند که از منظر این پژوهش محل توجهند ادشاهان دیگر کیانی بر سر کار میپس از این واقعه، پ. شود می

است با پادشاهی منوچهر، نوذر، زو، دوران افراسیاب و پیران در توران برابر ) 209-157: 1368سن  کریستن(
  .گرشاسب، قباد، کیکاووس و کیخسرو در ایران

محدوده از تاریخ حماسی ایران  حکومت ایران و توران در این در این بخش به تطبیق و مقایسه
) عملکرد سیاوش و بخش پایانی کارکردهاي کیخسرو دا ازج( پردازیم و معتقدیم که نوع حکومت ایران می

د جانشین شدن پادشاهان مختلف به جاي یکدیگر، مبتنی بر تغییر از پیش تعیین شده و قابل تسلط با وجو
ه افراسیابی و ولی نوع حکومت تورانیان در این دوره، از نوع سیستم آشوب است که با دیدگا ،بوده است

ران این اثر مثبت و بسیار اي پی ا این تفاوت که در عملکرد پروانهگذارد، ب اي به جاي می پیرانی اثر پروانه
ولی در عملکرد . آید هاي بسیار بزرگ و عالی به دست می ن دیگر با اندکی داده، ستاندهکارآمد و به بیا

ران و سازمان حکومتی افراسیاب افراسیابی، این اثر منفی است و اسباب ورشکستگی و شکست بزرگ تو
  .شود می

ماشین همچون سازمانی منظم و همچون طبیعت و بر اساس دیدگاه و پارادایم نیوتنی، حکومت 
د و بر اساس تغییرات قابل رو قوانین از پیش تعیین شده پیش می رفتاري است که بر اساس خوش
: 1384سیدجوادین (. تواند بچرخد و تغییر مسیر دهد ریزي می و قابل پیشگیري و برنامهبینی  ریزي و پیش برنامه

در این بخش از حماسه با این دیدگاه همسویی کامل دارند، ) مانند کیقباد( اگرچه بعضی حاکمان ایران) 635
البته باید توجه . اند بینی نشده را نیز داشته ي عملکرد سازگاري با تغییرات پیشهر دو سوي نیکی و بد

به  .داشت که سیاوش حکومت نکرده و کیخسرو راه حلی روحانی براي فسادانگیزي قدرت ارائه کرده است
تحول با تغییرات (ادایم آشوب ، پار)سازگاري با تغییر از پیش تعیین شده( بهتر، روند پارادایم نیوتنی سخن
 هایی از عملکرد پادشاهان ایران و توران قابل بخشو تکیه بر ثبات در و پارادایم تغییرنیافتن ) بینی نشده پیش

  :پردازیم مشاهده و بررسی است که به آن می
اما در این دوره منوچهر با  .در نظام ایران مبارزه و مخالفت با توران و تورانی استاصل کلی : منوچهر

ان شود فرزندي از آن بینی می کند که پیش با پیوند زال و رودابه موافقت میشناسان  گیري از دانش ستاره بهره
در پذیرش این . د کردجهان پهلوان خواهد بود و منافع ایران را حاصل خواه به دنیا خواهد آمد که بر همه

خواهد آمد، راضی به این پیوند ها و خبردار شدن از آنچه پیش  گویی ییر سام نیز مردد است، اما با پیشتغ
ت ایران و توران تغییر یعنی این هردو پذیرش تغییر، در خط سیر حکومت و پهلوانی و خصوم گردد؛ می

  :شود کنترل خارج نمیخورد و اوضاع از  کند و تعادل به هم نمی ایجاد نمی
  به سام نریمان ستاره شمر
  ترا مژده از دخت مهراب و زال
  ازین دو هنرمند پیلی ژیان
  جهان زیر پاي اندر آرد به تیغ

 چنین گفت کاي گُرد زرین کمر  
 که باشند هر دو به شادي همال

انبیاید ببندد به مردي می  
...نهد تخت شاه از بر پشت میغ  



  بدو باشد ایرانیان را امید
  خنک پادشاهی که هنگام او

  

 ازو پهلوان را خُرام و نوید
 زمانه به شاهی برد نام او

)710-705/ 181: 1، ج1379فردوسی (  
  :و اما منوچهر

  بفرمود تا موبدان و ردان
  کنند انجمن پیش تخت بلند
  زبان برگشادند بر شهریار
  چنین آمد از داد اختر پدید
  ازین دخت مهراب و از پور سام
  کمربسته شهریاران بود

  

شناسان و هم بخردان ستاره    
...به کار سپهري پژوهش کنند  

 که کردیم با چرخ گردان شمار
 که این آب روشن بخواهد دوید

...گوي پرمنش زاید و نیک نام  
 به ایران پناه سواران بود

)1246-218/1233-217: 1، جهمان(  
حکومت را تحت تأثیر  که همچون سیستم درونی، سازمانضمناً در این بخش، شاهد روابط انسانی هستیم 

  .دهد خود قرار می
  

  گرشاسبنوذر، زو و 
در جنگ، به دست افراسیاب کشته نوذر پس از شکست . شکست و ناتوانی ایران هستند رهشاهان دو

زنند و  ییر میبه تغپذیرند و دست  ز ایران به توران را به ناچار میایرانیان این تغییر موضع قدرت ا. شود می
  .دارند میبا آوردن پادشاهی از نسل فریدون، نظم کهن را پایدار نگه 

  ز تخم فریدون بجستند چند
  طهماسب، زو ندیدند جز پور

  

 یکی شاه زیباي تخت بلند  
 که زور کیان داشت و فرهنگ گو

)10-9/ 43: 2همان، ج(  

  :خشکسالی است سببکارکرد مهم زو، واگذاري بخشی از ایران به توران و صلح با تورانیان به 
  همان بد که تنگی بد اندر جهان
  نیامد همی زآسمان هیچ نم
  ز تنگی چنان شد که چاره نماند

  زبان سخن رفتشان یک به یک هم
  

 شده خشک خاك و گیا را دهان  
...همی برکشیدند نان با درم  

همی پود و تاره نماندسپه را   
 که از ماست بر ما بد آسمان

)25-2/ 44: 2، ج1379فردوسی (  

درو با او یار تغییري که براي بهبود اوضاع و در دست گرفتن بهتر زمام امور، براي پنج سال که بخت کن
  :شود بارد و همه جا سرسبز می دهد و از پس آن باران فرو می شده بود، انجام می

  رعد شد کوهسار پر از غلغل و
  

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



دهد، هر چند که اظهار پیري زال  ران در زمان گرشاسب پسر زو رخ میتورانیان به ای حمله دوباره و گسترده
توانی زو و انگیزند، گویی نا بخش سخت عجیب و شگفت و اسب گزینی رستم و خواب قباد در این

  .شود رستم به دنبال پادشاهی از نسل فریدون به البرز کوه برود و قباد را به ایران بیاورد بب میگرشاسب س
بر توران، از تغییر روند شکست به پیروزي در برا. پیشدادیان به کیانیان است پرچمدار تغییر سلسله: قباد

او چشد، با اینکه  رستم میم نخستین شکست خود را از شود و افراسیاب طع ریزي می آغاز حکومت او پایه
  :شوند در اغلب جنگها تورانیان مغلوب میبا آمدن رستم و شاهی قباد، . کند را جوان و جویاي نام معرفی می

  کمربند و بفگند خوار) افراسیاب را(گرفتش ) رستم(
  

  ز زین خدنگ) افراسیاب را(چنان برگرفتم 
  

...خروشی ز ترکان برآمد بزار    
)55/ 65: 2همان، ج(  

 که گفتی ندارم به یک پشّه سنگ
)77/ 67: 2جهمان، (  

خواهد که با ایران صلح کند و به همان  دهد، از پشنگ می که کار رستم را چنین شرح می افراسیاب در حالی
همراه سوي جیحون و ماوراءالنهر را به نشینی تا آن قباد عقب. فریدون همگی راضی شوندتقسیم روزگار 

  .شوند ش قرار می دهد که پذیرفته میهاي صلح خوی صلح، شرط وفاداري به پیمان
بینی است؛ یعنی  و مسیر آن، تغییري است که آینده آن مشخص و قابل پیشتغییر در حاکمیت  گونه این

تواند در این  شود و از سوي دیگر حاکم می گردد که از طرف توران تهدید نمی به صلح و ثباتی منتهی می
  .اوضاع اقدام نمایدهنگام براي بهبود 

ردگی زال و کارکرد رستم انجام ضمن اینکه تغییر پادشاهی از گرشاسب و یا زو به قباد که به سرک
و عملکرد و هدف او بنا بر گیرد، راه و کار و نظم پیشین داشته و پیش از شروع پادشاهی، راه و رسم  می

نیروهاي  ر، فنی است و هنگام غلبهلذا این تغیی خاندان زال و ایرانیان آشکار است؛نژادگی او، بر  سابقه
ضمن اینکه در محوریت این . همه نظام اجتماعی اثر گذار استموافق بر مخالف انجام گرفته است و بر 

هاي زیر مجموعه، احاطه و تسلط  سازماندهی به وجود آمده بر همه نظامتغییر، پادشاه یا قباد قرار دارد و 
؛ آن هاي سه گانه دیگر، این دگرگونی و تغییر، دقیقاً بر مبناي پارادایم نیوتنی و ویژگیبه عبارت  .یابد می

 و سرانجام، تحمیل سازماندهی را داراگر  دن تغییرات، محوریت هادي و هدایتریزي شده بو یعنی طرح
  .ستا

ه نیست، بلکه بینی شد ، پیشطلبی او حالت قبل از جنگ و صلحکه بازگشت افراسیاب به  کردباید توجه 
ت نخستین بر مبناي تغییر جهان پهلوانی ایران از زال به رستم است و کشته شدن قلون به دست او و شکس

غییر را بر سیستم توران اش با پاره شدن کمربندش که در دست رستم بود، این ت رهایی افراسیاب از او و 
بررسی روند به  .در آن سیستم قرارش داد کند؛ تغییري که آن را باید نوعی آشوب تلقی کرد و تحمیل می

دهد که با  ، او را در ردیف مدیرانی قرار میسلسلگی کیانیانی رسیدن قباد و عملکرد او در سرپادشاه
  .موافق است  دار یرهاي از پیش تعیین شده و چارچوبتغی



نژادگی پادشاه تکیه  است که برهرچند که نگاه رستم و زال در آوردن قباد از البرز کوه، نگاهی یکسویه 
شجاعت، میزانی است که دید زند، خردمندي و  یرش تغییر در این سیستم سرباز میکند و از پذ می

اي را  پذیرند؛ یعنی همان نقیصه م و زال در برخورد با آن، جنبه ضعیف و ناتوانش را نمیاي رست اسطوره
ب شکست ایران از توران و سرانجام قطع اند و اسبا رشاسب داشتهطهماسب و گ پذیرند که نوذر، زو نمی

  .بود کردهاي آسمانی بر ایران مستولی  ن گشته بود و قحطی را چون پتیارهبارش باران از آسما
برد، ولی غلبه در آنان  و زال را تا حد مدیران پذیرنده تغییر از پیش تعیین شده باال میاین شیوه، رستم 

که زال تغییر پادشاهی از کیخسرو به لهراسب را گونه  همانیر است، نگر و رد هرگونه تغی ه یکسویهبا شیو
کند، اما با شرح و توضیح کیخسرو، بناچار از  قدم اول از پذیرش آن خودداري می کند و در بدعت تلقی می

، با وجود عناد و تسلیم نشدن محض، پادشاهی وانی مطیع و کارگزار پادشاه باشدپهل نظامآنجا که باید در 
عملکرد او و رستم در روزگار پادشاهی لهراسب و گشتاسب . پذیرد ب را به عنوان تغییري فسادآور میاسلهر

و جهان پهلوانی اسفندیار حاکی از همین مسأله است، بخصوص که زال دیدگاه منفی خود به اسفندیار را در 
  .کند می داري از خاندان پادشاهی اعالمرزم رستم با او آشکارا و بدون هیچگونه جانب

افراسیاب را از نو سازماندهی  گسیختگی نظام حکومتی در برابر رکرد شجاعت و نژادگی قباد، از همکا
کند و در این میان قهرمانی و پهلوانی رستم در رتق و فتق امور با شکست دادن نه چندان کامل افراسیاب  می

ی صلح و پیشنهاد افراسیاب مبنی بر و کیقباد با انتخاب و پذیرش مصلحت. گیرد در میدان جنگ شکل می
هرچند که رستم جنگ  آورد؛ افراسیاب را دوباره به سامان می نابسامانی بازگشتن به مرزهاي آبی جیحون،

  :دهد نیان را بر صلح با آنان ترجیح میبا تورا
  ]پیشنهاد افراسیاب به کیقباد[

  بر آن هم که کرد آفریدون نخست
  سزد گر برانیم دل بر همان

  جیحون و تا ماورالنهر برز 
  
  ز کردار بد گر پشیمان شوید ]:پاسخ کیقباد[

  مرا نیست از کینه و آز رنج
  شما را سپردم از آن روي آب

    

  کجا راستی را به بخشش بجست  
  نگردیم از آیین و راه سران

  ست اندر گذرکه جیحون میانجی
  )123-125/  70 :2، ج 1379فردوسی (

ویدبنوي ز سربازِ پیمان ش  
ام در سراي سپنج بسیجیده  

 مگر یابد آرامش افراسیاب
)146-148/ 71: 2همان، ج(  

کند، توفیقی به  است که در تغییراتی که ایجاد می کاووس نمودار پادشاهی نابسامان و آشفته: کیکاووس
پادشاهی و هم هم ها را سامان بخشند،  قهرمانان ایران نباشند که آشفتگیآورد و اگر پهلوانان و  دست نمی

در براعت استهالل آغازین داستان کاووس شاه، فردوسی او را شاخ بد برخاسته از بیخ . رود ایران به باد می
  :کند اند، معرفی می پژمرده و سست شدهنیک که برگ و بیخش، 

  اگر شاخ بدخیزد از بیخ نیک
  پدر چون به فرزند ماند جهان

  ]میامیزنیک: ب.ن[تندي میاغاز ریک  تو با شاخ  
  کند آشکارا بر او بر نهان



  گر او بفکند فرّ و نام پدر
  

  تو بیگانه خوانش مخوانش پسر
  )5- 8/ 76: 2ج همان،(                              

شکست کاووس در مازندران و اسارت و کورشدنش به دست دیو سپید، جهانجویی او که به اسارتش 
هاي  سمان و فتح ستارگان به یاري عقاباز ابلیس براي پرواز در آدر هاماوران انجامید، فریب خوردن او 

پرّان که گناهی بس بزرگ را براي او رقم زد، همگی جایگاه سپند شاهی را که در اختیار او قرار گرفته بود 
. دانیدگر ها می نهاد و او را شاه شکست هاي او می ها و شکست فراتر و برتر از دل بردگیها و فریب خوردگی

ترین  ، او را ناتوانرفتارش با سیاوش و سودابه وبه کشتن دادن فرزند گرامی شکست بس بزرگ او در شیوه
نشناسی و آزرده کردن رستم در سرآغاز  همه باید موقع بر این. دهد رین مدیران شاهنامه قرار میتخرد و بی

که خشم رستم بر او در  اشته باشیمافراسیاب را در نظر د نبرد توران با ایران به سرکردگی سهراب و حمایت
  .گذارند علیه نابخردي او را به نمایش می این جنگ و کشتن سودابه در داستان مرگ سیاوش، قیام

  دگر گفت از آن رفت بر آسمان
  

  پر اندیشه شد جان آن پادشا
  

 که تا جنگ سازد به تیر و کمان  
)408/ 153: 2، ج1379فردوسی (  

هوا اندر پر که تا چون شود بی  
)392/ 152: 2همان، ج(  

ردهاي او باشد، عملک نظامهرچند که او در شمار شاهان ایرانی است و باید تابع نظم کلی حاکم بر این 
گیرد و این همه، از جمله مواردي هستند که  اي و در نظام آشوب منفی قرار می بیشتر ناگهانی و پروانه

اغلب این اعمال تغییراتی البته . کنند حاکم ایرانی برمال میا در نظام عملکرد کاووس ر) آشفتگی( آشوبناکی
ها و به  اند؛ یعنی با نگاهی منفی، گرفتن غییرات بزرگ در انتهاي کار گشتهنه چندان جزیی بودند که اسباب ت

او بیناییش و آزادیش و . اند ار بزرگی را از کاووس درپی داشتههاي بسی هاي کوچکی که ستانده دست آوردن
هاي کوچک از  در پی این تصمیم کند، را که در دالوري هیچ کوتاهی نمی یت رستم و فرزندش سیاوشحما

ها را بازپس آورد یا  و ایران نباشد که آن از دست رفتهدهد و اگر رستم به عنوان حامی بزرگ او  ست مید
البته . آید ترین آنها به حساب می منفیترین پادشاه این بخش و  شفتهخردترین و آ ، بیها را بگیرد انتقام رفته

آمیختگی است که امور  هاي دوره مشخصه قرار گرفتن بدان در اردوگاه نیکی و نیکان در اردوگاه بدي، از
طرفی  ا برخاسته از بیاسالمی ندوشن این ویژگی ر. شوند هریمنی در آن با یکدیگر مشتبه میاهورایی و ا
ها  ا به ایرانیها ر قومی یا نژادي داشته باشد، همه حق خواهد جانبداري مین شاهنامهچون «: داند شاهنامه می

در مقابل، در صف  ...هایی دارد سبکسري. شود کاووس پادشاه خوبی قلمداد نمیاز این رو کی. دهد نمی
، )خانواده تور(، پیران و پیلسم از )اببرادر افراسی( اغریرث. خوریم وران، به افراد قابل احترام برمیت

به حکم . دارند صفات انسانی را از خویش دور نمی خواهی، هایی هستند که در جریان جنگ کین نمونه
آرامی بار سنگینی از نا. کنند ی بر خالف میل خود این کار را میوظیفه باید از کشور خود دفاع کنند، ول

  )15: 1381اسالمی ندوشن (» ... .بر دوش دارنددرونی 
  



سیاوش و  نوع عملکرد. نظمی و آشفتگی است گار حکمرانی کاووس، نمودار بیروز: و کیخسروسیاوش 
نظمی است که بر مبناي نظریه  تداعی کننده نوعی نظم خاص در حالت بیزمانی،  حدودهکیخسرو در این م

  .تواند قابل توجیه باشد می) آشوب(کیاس 
مخاصمه و جنگ با توران پس نادیده گرفتن کوشش سودابه براي محکوم و نابود کردن سیاوش، ترك 

گیس و به دست به توران، ازدواج با جریره و فرن از پیروزي بر آنان، آزاد کردن اسیران تورانی، پناهنده شدن
هاي گرسیوز و  و گذاشتن نبرد در مقابله با حیلههاي فرود و خسرو، فر به نام آوردن دو فرزند برومند از آنها

نگ با سیاوش و کشتن او واداشت، همگی بیانگر وجود اصولی ویژه و تحریکات او که افراسیاب را به ج
دشوار پیش آمده براي یافتن سعادت و سالمت و توفیق و سربلندي  اوضاعنظمی متعالی و مداراگر با 

وش از میان تورانیان، افراسیاب و گرسیوز و حتی زنان سیا. کند سیاوش آگاهانه به آنها اقدام می هستند که
بیند و یا سفید،  راسیاب که همه چیز را یا سیاه میکارکرد، ناتوان هستند و اف یافت صحیح این شیوهنیز از در

موافق است، توان درك و همسویی با نظام  بینی شده نها با تغییرات قابل کنترل و پیشو گرسیوز که ت
که لذا گرسیوزي  ؛گیرد، ندارند در درون نظام خشک آنان جاي نمی پیشنهادي و عملکردي سیاوش را که

انگیزد تا  مید، برده که این تغییرات را سیاه تشخیص میبیند، افراسیاب را  تغییرات را غیر قابل کنترل می
انی در آور مهر و محبتی انس سیاوش نه تنها، پیام. ز بین ببردا )سیاوش(اي فعال و کارآمد را  صاحب اندیشه

رآمدي مدیریتی فعال و کا نظامریز از آشفتگی، با هشیاري است، براي گنگر  یکسویهنظام مدیریت خشک و 
در واقع از دیدگاه مدیریتی، عملکرد . کند را در اندرون نظام پوسیده افراسیابی و کاووسی پیشنهاد می

بند سنن  است که قصد بهبود اوضاع را ندارد و در قید و  سامان یام علیه نظام حکومتی آشفته و بیسیاوش ق
اش به ضرر و زیان انسان و  زند، همه ك مانده و اگر حرکتی از او سر میتحر مد خودش، بیخشکیده و جا

که مدیریت را براي بهبود اوضاع خویش وضع کرده است نه براي تسلیم شدن و  کارکرد اداري او است
  .خشکیدن و ناتوانی

عملی و پیشنهادي مدیریت سیاوش، به تمام و کمال مادي و این دنیایی است و  رسد، شیوه به نظر می
فرزند خلف سیاوش است  کیخسرو که. از معنویت فراموش نکرده است اش را ، اما بهرهقابل اجرا هم هست

نجام کشتن عملی را با از پا درآوردن افراسیاب در جنگ و سرا وحی سیاوشی نهفته، هماناش ر و در پیکره
  .گذارد و و گرسیوز در مرحله پایانی جنگ، به نمایش میا

مند ساختن مردم از  ر توران به فرماندهان جنگ و بهرههاي مختلف ایران پس از غلبه ب بخشیدن استان
اي که تکلیف مدیریت را با  ش به عبادت و سرانجام معراج گونهغنایم و امنیت و فراوانی، درکنار گرای

که مدیریت مملکتی باید است  مسألهدر واقع پاسخی به این  زند، لهراسب رقم می نشینی به نامگذاشتن جا
کارهایی  همچنین بر ساز است؛ و که همان گرفتن انتقام  باشدعملی و کارآمد از میان سنن پیشین  تابع شیوه

استوار است، که  ،نوبنیاد که تا آن هنگام نشان داده نشده و پیوندهایی عمیق با معنویت و راستی و پاکی دارد
اي بخت پیشرو، نو و تازه است و همگان حتی دالوران  نظمی افراسیابی، چنین شیوه گویی در عصر بی



عالی مدیریت کشوري را که آمیخته با عنصر سنّت، نوآوري و عرفان و  رانی توان دریافت عمق این نمونهای
آورد، قدرت پادشاهی  گیرد، دشمن را از پا در می میرا معنویت است، ندارند، نظامی که انتقام مرگ سیاوش 

اه کند و در نگرشی بس واال، با ترك آزمندي و پشت پا زدن به قدرت و فسادانگیزي آن، ر را تقسیم می
  .آموزد سعادت و سالمت را به ایران می

دنیاي است به  شاهنامهعملکرد سیاوش و کیخسرو در شاهنامه، پیشنهاد نظام مدیریتی جدید  شیوه
عهدي از مسعود به  تغییر والیتمثالً (است و پذیرش تغییر نگر  سویه یکسیاست آشفته عصر غزنوي که 

حماسه و مردم صاحب آن  شود شاهنامه پاسخ سراینده لذا این که گفته می. ندارددر آن هیچ جایی ) محمد
جا  ر گذر تاریخ، حرفی نابهایرانی دهاي اجتماعی مردمان  ست به بسیاري از سواالت و خواستهحماسه ا

  .نیست
شود که  کومت افراسیاب گفته شد، معلوم میح دربارهشاهان ایران دورهچه پس با توجه به آن

 .اند ز توانمندي بوده است، قرار داشتهترین آنها در بخش نخست حکومت افراسیاب که برخوردار ا ناتوان
اند و این  ریباً حد وسط توانمندي را داشتهاسیاب، تقحکومت در برابر افر کیقباد و کیکاووس مدیران میانه

در حالی بوده است که وزارت افراسیاب با پیران بوده و در این هنگام، وي از قدرتی میانه برخوردار بوده 
گردد که با  د کیخسرو و پادشاهی انجام نداده سیاوش باز میاست؛ اوج قدرت مدیریت ایرانیان به عه

، در این عهد با اعمال ست که پیران، دستور افراسیابا نکته در اینجا. اسیاب همراه استروزگار ناتوانی افر
کوشد مدیریتی کارآمد  ن با توجه به اوضاع پیش آمده، مینظمی و آمادگی براي تغییرهاي گوناگو نظم در بی

اب را سرپا نگه ه حکومت افراسیو فعال را در برابر دیپلماسی ایرانیان ارائه کند و همین نکته است ک
  .دارد می

بیند که پس از مرگ پیران، سیر مدیریتی و حکومتی افراسیاب به شدت رو به  ، میشاهنامهالبته خواننده 
و، کاووس با اینکه از این ر. دهد و مملکت را در این راه از دست میقهقرا و نابودي دارد تا آنجا که ملک 

ظریه عملی ترك ن اهان ایرانی، و کیخسرو با ارائهترین ش توان کم یتی ایرانیان قرار دارد،مدیر در حد میانه
گار پادشاهی طلبی و دخالت دادن معنا در حکومت، توانمندترین مدیر حکومتی روز آزمندي در قدرت

  .آیند افراسیاب به حساب می
  

ي جانشین بدي، تا حد اري بزرگ؛ به عنوان قهرمان جبههباك، سرد مردي است دالور و بی«: افراسیاب
او تنها . بهره نیست گاه به گاه از جوانمردي بیدر عین سنگدلی، . بار ندارد ضحاك، ولی سیماي نفرت

ه است، شخصیت نیرومند او ایستد، و با آنکه شاه بدکاره قلمداد شد اهی است که در برابر ایرانیان میپادش
  )106: 1381اسالمی ندوشن (» .تواند که تحسین برنینگیزد گاه نمی



روي و ضعف تقسیم کنیم، او تا کشتن  ی را به سه بخش برتري، میانهمدیریت افراسیاب توران اگر دوره
وس همچون برابران با او رفتار کند و در عهد کاو سپس با قباد صلح می. ن، برتر استپادشاه ایرا ،نوذر
  .ستکند، پس از آن در عهد سیاوش و کیخسرو ضعف بر او و مدیریتش مستولی ا می

کشتن اغریرث  .اي ندارد یا سپید، او با تغییر هیچ میانه بیند یاه میدارد یا سسویه  یکافراسیاب نگاهی 
ن بردن نامدار به دلیل مدارا با ایرانیان، کشته شدن نوذر پادشاه ایرانی به دستور او، کوشش براي از بی

گیس و فرزندش براي کشتن فرنرسد، کوشش  گري گرسیوز به انجام می سیاوش که سرانجام با حیله
ینکه با نسل سیاوش پیوستگی کیخسرو با نادیده گرفتن تمام پیوندهاي عاطفی و انسانی وتنها به خاطر ا

اند، دروغگویی و فریب دادن سهراب در نیرنگی ناجوانمردانه براي داغدار کردن رستم در کشتن  یافته
 ادن به سخنان نابخردانهپیروزي بر آنان را ندارد، گوش نه فرزندش یا غلبه بر رستم و ایرانیانی که خود توان

او  رانجامین او، از کارهاي نسنجیدهگرسیوز، برادرش و لشگرکشی داخل کشورش علیه سیاوش و کشتن س
بینی شده باشند و چه پیش بینی  فتن تغییر هستند؛ چه این تغییرات پیشپذیرنو نگري  سویه یکاعمال  در

  .نشده باشند
ن و با هاي افراسیاب در قبال سیاوش و دخترش و کیخسرو به یاري پیرا فت که نرمشباید گ

  .گیرند هاي او انجام می راهنمایی
  

 کند، از نقاط قوت افراسیاب او را یاري و دستوري میپیران که در بخش بزرگی از حکومت : پیران ویسه
بکار دار قرار دارد، نادر اردوي تورانیان بدکروي در دید کلّی، چون . آید تورانیان و افراسیاب به حساب می

شود که ایرانیان، خردمندي و رفتار او را  هاي او، سبب می ا برخی از برمنشیام. و دشمن ایرانیان است
. کند ز پناهنده شدن به توران فراهم میزنده ماندن او را پس ا بخصوص در مورد سیاوش که زمینه بستایند،
  :کند اعالم میگونه  اینش را به اسفندیار حمایت از سیاو او نتیجه

  نبینی که کاووس دیرینه گشت
  سیاوش بگیرد جهان فراخ
  دو کشور تو را باشد و تاج و تخت

  

 چو دیرینه گشت او بباید گذشت  
رنج و ایوان و کاخ بسی گنج بی  

چنین خود که یابد مگر نیک بخت   
)1138-1140/ 74: 3، ج1379فردوسی (  

ستگی و و دیدار و آه نه حمایت از سیاوش که در باال ،توران بر ایران است اصل غلبهپس هدف او در 
هاي  شود که بنا بر گفته ظر مساعد سیاوش به پیران، سبب مین. نظیر است فرهنگ و راي و شایستگی بی
  :ادیده بگیرد و در توران ساکن شودن پیران، آهرمنی بودن افراسیاب را

  ]پیران[چنین داد پاسخ سیاوش بدوي 
  خنیده به گیتی به مهر و وفا
  گر ایدونکه با من تو پیمان کنی
  گر از بودن ایدر مرا نیکویست

 که اي پیر پاکیزه و راستگوي  
ز آهرمنی دور و دور از جفا   
شناسم که پیمان من مشکنی   

 برین کرده خود نباید گریست



  و گر نیست فرماي تا بگذرم
  

ره کشور دیگرمنمایی   
)1245-124/ 81 :2، ج1379فردوسی (   

: زند کند، او با یک تیر سه نشان می اتژي مدیریت آشوب او را برمال میدالیل پیران در پذیرش سیاوش، استر
در جنگ با ایرانیان، قدردانی  رهاند، دوم از نجات بخش اسراي توران نخست سیاوش ارجمند را از مرگ می

بر او را تسلط بر ایران تلقی  ند و تسلّط دا کشور ایران را متعلق به سیاوش میکه در آینده، کند و سوم این می
  :کند می

  و دیگر که کاووس شد پیر سر
  سیاوش جوانست و با فرّهی

      

 ز تخت آمدش روزگار گذر  
بدو ماند آیین و تخت و بهی   

)1119-1120/ 73: 3همان، ج(   

گیس از افراسیاب براي سیاوش، در با سیاوش و همچنین خواستگاري فرن پیشنهاد همسري دخترش جریره
و با این کار سیاوش را امیدوار،  آیند؛ اش به حساب می نیت اصلی او و از اعمال اصالحی استوار کردن

 مدار دوره او خردمندترین سیاست. کند مینسل شاه پس از سیاوش را تعیین توران را با ایران متصل و 
اب ها وکارکردها را دارد و اگر افراسی اوضاع پیش آمده، بهترین گزینهآشوب افراسیابی است که متناسب با 

زد و خورد  سویه و بی یافت و جهان یک د، ایران و توران از جنگ رهایی میکر تا پایان کار با او همراهی می
  :)نیاناما به نفع تورا( شد می

  آن سزاوارتر ]سیاوش را[ولیکن تو را 
  

  گفت کار جریره بساز ]به گلشهر[بدو 
  چگونه نباشیم امروز شاد

  
  دانی که ساالر توران سپاه ]سیاوش[تو 

  چو با او تو پیوسته خون شوي
  فرنگیس مهتر ز خوبان اوي

  

 که ازدامن شاه جویی گهر  
)1422 /92 :3همان، ج(  

 بفرّ سیاووش خسرو بناز
 که داماد باشد نبیره قباد

)1434-1430/ 93 :3، ج1379فردوسی (  
...ز اوج فلک برفرازد کاله   
...ازین پایه هر دم به افزون شوي  

 نبینی به گیتی چنان موي و روي
)1446-1451/ 194 :3 همان، ج(  

کشتن یجاد پیوند خونی با او به وسیله جریره و فرنگیس، جلوگیري از پذیرش سیاوش در توران، ا
هاي موقت با ایرانیان در هنگام جنگ به عنوان یک استراتژي جنگی،  فرنگیس و کیخسرو، مدارا و صلح

جویی فرزند سیاوش از  شناسان مبنی بر کینه هاي اختر گویی افات در قالب دور ریختن پیشترك خر
  .است او هستندپذیري سی نی، نمودار مدارا، سازگاري و قولبیبر خردورزي و دورافراسیاب و تکیه 

  بدو گفت پیران که اي شهریار
  کسی کز نژاد سیاوش بود

  بگفت ستاره شمر مگرو ایچ 
  کزین دو نژاده یکی نامور

  

 دلت را بدین کار غمگین مدار  
 خردمند و بیدار و خامش بود

کار سیاوش بسیچ خرد گیر و  
 برآرد به خورشید تابنده سر

)1499-1502/ 98: 3همان، ج(  



ن سیاوش با مکر گرسیوز بر باد کشته شد بانظمی او،  آرزوهاي پیران و سیاست نظم در بیالبته همه 
حالت روحی و احواالت او به هنگام شنیدن مرگ سیاوش حاکی از شکستی بس بزرگ دارد که . رود می

  :فراتر از اندوه مرگ یک شاهزاده پناهنده شده به توران است
  چو پیران به گفتار بنهاد گوش

  مه را بر سرش کرد چاكهمی جا
  

زو رفت هوش ز تخت اندر افتاد و    
ریخت خاك کند موي و همی همی  

)2379-2380/ 155 :3همان، ج(   

انجامد، اما  یاوش، به زنده ماندن کیخسرو و فرنگیس مینظمی پیران پس از مرگ س سیاست نظم در بی
پیران به تحلیل رفته و بیشتر به سوي تغییرات آید، روش  و براي یافتن کیخسرو به توران میپس از آن که گی

یران در شود که سیاوش در ایران و پ به کل آنچه گفته شد، معلوم می در نگاهی .یابد بینی نزول می یشقابل پ
  .اند نظمی توران کارگزاران اندیشه نظم در بی

  

  نتیجه
هاي  یرفته بود و تغییر را یکی از بخشپذر و منظم و قابل احاطه را  دا ي نیوتنی مدیریت که تغییر برنامهفضا
تحول بر مبناي تغییر که  نظمی یا نظم در بی کیاس آورد، به همراه نظریه ن خطی مدیریت به حساب میجریا

فردوسی و به خصوص بخش  شاهنامهها یا پادشاهی، در  طرح مدیریت کلی سرزمینپذیرد، در  مداوم را می
  .است مطالعهقابل  هاي او با ایرانیان، توران و جنگ ت حکومت افراسیاب برحماسی آن و مد

بینی  بجز سیاوش و کیخسرو، داراي شیوه پذیرش تغییرهاي قابل پیشاز این دیدگاه، شاهان ایرانی 
گیرند؛ البته، سیاوش و کیخسرو به دلیل سازگاري و آمادگی براي  د و در سطح میانی مدیریت قرار میهستن

بینی، عملکردي در سطح عالی  اتفاقات غیر قابل پیش ییر پیش آمده و پاسخگویی بهکنار آمدن با هر گونه تغ
دانیم که  دهد، و می هاي عملکرد در نظریه آشوب همسو نشان می یریتی دارند و کارکردشان با شیوهمد

  .دهند فع ایران و همان پیروزي انجام میسیاووش و کیخسرو سازگاري یا جنگ با توران را در جهت منا
و از نظر  سونگر است در توران نیز افراسیاب قرار دارد که با هرگونه تغییري مخالف است و یک

نیز  یعنی پیران ویسه ،گیرد؛ ضمن اینکه دستور افراسیاب گرا قرار می ریتی در سطح عملیاتی یا کهن ثباتمدی
 او و افراسیاب وببی سو ایجاد پیوند  از نظر عملکرد مدیریتی با کارهاي شگفتی که در پذیرش سیاوش

دهد، کارکردش مشابه و  هاي مکررش از کیخسرو و فرنگیس انجام می همچنین خودش و بعدها در حمایت
رسیوز و او برخالف گ. نماید بینی شده و همان نظریه آشوب می با تغییرات مداوم و غیر قابل پیشهمسو 

این . اندیشد ه نفع توران میند و در همه حال بک پذیرد و متناسب با آنها عمل می افراسیاب، تغییرات را می
  .عملکرد، کارکردي در سطح عالی مدیریتی است

ها  ري گرسیوز آن پیروزيشود، ولی با بدکردا هاي نسبی براي افراسیاب حاصل می با یاري پیران، توفیق
رد که حاصلی گی سونگرانه انجام می یک» یا دوست یا دشمن«شوند و بازگشتی شگفت به همان  ناچیز می



 برابر نگرش پیشرو کیخسرو درباره حکومت و مدیریت ندارد؛ یعنیجز مرگ خود افراسیاب و گرسیوز در 
تی گرسیوزي که هیچ تغییري به نظام مدیری ،تغییر سیستم مدیریتی پیران که مبتنی بر تغییر و سازگاري است

ر حال تغییر و پذیرش مدام دنظام برابر انجامد؛ چراکه، در  ، به شکست کامل تورانیان میپذیرد را نمی
ست که در تمام ا گرایی او عا کارکرد معراج کیخسرو و معنویتو شاهد این مد توانند بایستند کیخسروي نمی

  .نظمی است شاهنامه راهی متفاوت و نظمی در عین بی
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