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میالدی با پیداشدن  1900مدیریّت علمی از سال  كه پردازان علم مدیریّت بر این باورندنظریّه

زمین، های جدید آغاز شد. این در حالی است كه آثار ادبی جهان و از جمله ادبیّات فارسی ایراننظریّه

با   . در این جستار اندشدههای مدیریّتی است كه بسیار پیشتر از این نظریّات مطرحسرشار از ایده

های علم مدیریّت )گزینش( در حوزۀ مدیریّت یرشاخهبررسی یکی از ز تحلیلی به -روش توصیفی

ایم كه فردوسی، مدیری الیق و منابع انسانی، در شاهنامۀ فردوسی پرداخته و به این نتیجه رسیده

وی مناسبی شایسته بوده و دیدگاههای مدیریّتی برجسته و ممتازی ارائه كرده است كه میتواند الگ

با  ینشگز است و یکسانهمه  یدر شاهنامه برا ینشگز یارهایمع ۀ امروز باشدبرای مدیریّت جامع

 شرایط اقتضایبه گزینش مراحل در تغییر گاه.یشودانجام م یو هدفمند یزیربرنامه مشورت، آزمون،

تخصّص،  هنر، ری،خوب اخالقی، فکری و رفتا یشینۀپ نژادگی، هایویژگی باید دارای . فردیشودم دیده

 نگاه از اسناسپ و ستمکار فرومایه، نادان، افراد عیب باشد. بدون و آراسته سب شغل و ظاهرسن منا

عایت اصول و رگزینش وابستگان و خویشاوندان نیز جز در موارد نادر و با  .مردودند شاهنامه مدیران

 معیارهای زوج افراد ملّیّت و دارابودن تمام شرایط الزم، جایز نیست. در گزینشهای شاهنامه جنسیّت

 عوتد حکومتی اهداف پیشبرد برای دیگر ینهایسرزم از افرادی شایسته نیست و در مواردی اصلی

 . یشوندم

 مدیریّت، گزینش، شاهنامه، فردوسیكلمات كلیدی: 
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The process of selection of human resources in Shahnameh and its 

adaptation to selection criteria in human resource management 

Shirin samsami1, Mahdokht PurKhaleghi2, Mohammad Farahi3 

Abstract 

Management theorists believe that scientific management has begun 

since the 1900's with the establishment of new theories. This is despite the 

fact that the literary works of the world, including the Persian literature of 

Iran, are filled with phenomena of management, which are much more 

than theories. In this research, a descriptive-analytical method was applied 

to examine one of the branches of management science (selection) in the 

field of human resource management in Firdausi’s Shahnameh and it was 

concluded that Firdausi had a decent and deserving leadership and 

presented outstanding managerial perspectives which can be a good model 

for today's society. Selection criteria in Shahnameh are the same for all, 

and selection is made by consulting, testing, planning, and targeting. 

Sometimes the change in the selection process can be seen as required. A 

person must have the characteristics of race, good moral, intellectual and 

behavioral background, art, specialty, appropriate age, occupation, and 

appearance, while there are no defects observed. The ignorant, 

underworld, wicked, and ungrateful people are not accepted by the 

managers of Shahnameh. The choice of affiliates and relatives is not 

permissible except in rare cases and with due observance of principles and 

having all the necessary conditions. In Shahnameh, gender and the 

nationality of the people are not the core criteria, and in some cases, 

deserving people are invited from other lands to advance government 

objectives. 
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 مقدّمه -1
ــاخ ــانیریّمد ۀش ــالدر  یت منابع انس عنوان بهرا آن  شطرفداران كه كرد ظهور 1980 س

 A handbook of personnelكردند)كامل  یانســان یرویت نیریّدر مد یدیفصــل جد

management practice:33). ــانی نیروی مدیریّت   كه  زمانی  از ــورتبه  انسـ  یک  صـ
ــّص ــد، تخص ــازمانهای مطرح ش ــکیالتی مختلف، س   )مدیریت كردند ایجاد عنوان این با تش

د از . مقصــو(20: صانســانی منابع اســتراتژی؛ 7: صاســتراتژیک منابع انســانی و روابط كار
ارمندیابی،  كمدیریّت منابع انســانی ســیاســتهای مورد نیاز برای اجرای فعّالیّتهایی كه برای 

دادن به كاركنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی ســـالم و منصـــفانه آموزش
ــود. در این میان        ــورت گیرد، مربوط میشـ  نبهتری كه  افرادی جذب برای كاركنان باید صـ

شته  كاری مجموعۀ در را بازدهی سا  منابع مدیریّت وظایف رینتمهماز  باشند،  دا است.   نیان
 انجام درست این فرآیند ضامن موفّقیّت سازمان خواهد بود.

عنوان الگویی بومی پاسخگوی شاهنامه كتابی سرشار از پندهای مدیریّتی است و میتواند به
دادن به این تار حاضر، پاسخنیازهای جامعۀ ایرانی باشد. پس هدف نگارندگان جس

 پرسشهاست:
 ـ شیوۀ انتخاب كارگزاران در شاهنامه چگونه بوده است؟1
 هداف و معیارهای اصل مدیریّتی گزینش در نگاه حاكمان شاهنامه چیست؟ا -2

 پیشینۀ تحقیق -2
رسانی، مقاالت   های علمی دانشگاهی و پایگاههای اطّالع شده در سامانه  با بررسیهای انجام 

نظران شناسی شاهنامه و مشورت با صاحب      های مرتبط با مقالهها و رساله نامهعلمی و پایان
سأله به          سی م شد كه برر صل  سی و مدیرّیت این نتیجه حا شتۀ ادبیّات فار ضر،    ر صورت حا

 نوین است.  پژوهشی كامالً
 بحث و بررسی -3

صل گزینش چنین آمده        ستراتژی و عمل دربارۀ ا سانی پیوند ا در كتاب مدیریّت منابع ان
 گزینش. است  سازمان  در هااستخدام آن  یافراد برا ینشگز یندفرآ 1كاركنان انتخاب»است:  
شی  موجب خوب سانی  منابع هایفعّالیّت سایر  اثربخ شود  ان ستخدام . می  توانمندی كارمند ا

موجب كاهش   ی،بر كاهش مســائل انضــباط عالوه دارد، هماهنگی ســازمانی فرهنگ با كه
ــود هم جایگزینی و جابجایی هایینههز ــتراتژی و  ) «میش ــانی پیوند اس مدیریّت منابع انس

 (.242ص: عمل

سلر  ست كه  1940) 2گری د ستند    كاركنانِ( معتقد ا بدون مهارت فقط عامل بازدارنده ه
ــا یرو عملکرد مد  ــید  باید   پس. میدهند   كاهش  رامان  زو سـ  به  ورود از پیش را افراد كوشـ

ــازمان ــایی س ــناس ــتن از پس نه كرد ش ــانی) «مجموعه به پیوس :  مبانی مدیریّت منابع انس
 . (104ص

                                                           
1- Employee selection 
2- Gary Desler 
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ــت در نظر گرفته ینظام را( جذب  1995) 2و كندال به نقل از درهر 1ملو این نظام   كه اسـ
صال  و ینگهدار مدیریّت و ترفیع انتخاب، كردن،غربال یابی،كارمند همچون ییكاركردها  انف

مت   خد فت آموزش    م بر در را از  ید گ با هد  جبران را بد  گزینش خوب، یگیرد.   كرد نخوا

SterategicHuman Resource Management:274-275).) 
سته  «گزین» ۀواژ شان  شاهنامه آن در  هایو واب صل گز  دهندۀن ین اثر ادر  ینشوجود ا
ست  شود؛  دیدهواژه  ینا رخ،یازده جنگ در. ا ست  کهنایشاه بعد از   می  و مادّی هایهتمام خوا

 :میکند، دست به گزینش افراد شایسته میزند فراهم را لشکر تداركات
 هزار سـی     نشمشــیر ز نامــدار            ســـواران    لشــکر   آن   از      نخســتین

 گــرد بردار  نامـ   كــای   گفــت   سپرد            بدو  رســتم به  خســرو  كرد   گزین
 (4/10 ی:فردوسشاهنامه  )

 :و میگوید میدهد اجازه او به و یفرستدبا لهراسب م یلشکر ازطرفی،
 گروه   لشکر دان  گــر ز     كن كــوه            گزین     كــردار   به   ســپاهی   با   برو

 ارـــدم  وران ـــت   ز   بر آری تا   شــایســتـۀ     كــــارزار            ببر   ســـواران    

 (همان)

 كــــارزار    ــتـۀشــایس    كـــوه            ســــواران   كـردار   به ســپاهی     با برو  
 گزینش اهمّیّت -1-4

ست در     یک یامد، در پگزینش امر اهمّیّت صاب نادر ضوح به شاهنامه انت شو  دیده و . دمی
ــروپرویز ــمیم غیرمنطقی دلیلی به خس ــهر ر میگیرد تص ــان خاک با را یش پس   كند، یکس

ستور م  ض  را كار او ین. اپیالن خراب كنند  پای زیرشهر را   یدهدد  هلکترینم. یکندنم یرا
انتخاب  بان رادانش و بدزوزیری بدگوهر، بی شهر،  بردنازبین برای شاه است كه   یضربه وقت 

 ا نابود كند:میتواند ری ر  این مرزبان ناشایست،  انتصاب  با میداند فقط بخوبی یکند. اوم
 ابـآفـت   خــتیتا   همی بر     سر   خــراب             به   یکسر آباد   شهـر   آن     شد

 نکرد ایشان   اد  ی ان  ـجه اندر   درد             كس   و داغ  از   پر     یکسر  شهر    همه
 (2347 /8ی:فردوسشاهنامه )

. میشود سرزنش شدّتبه دهد، انجام ییانتصاب ناسزا در شاهنامه اگركسی دلیل همین به
 :دهد هشدار او به كیخسرو یشودباعث م یرویهحکومت ش در رفتاری چنین مشاهدۀ

 دهـی    ار  ناســـزا      دممـــر مهـی            همی    جای     كه   شنیدم ایدون   من  
 یاد    كــرد    چنین    اندرز نامــه    بهقـــباد               روان نوشین   كه دان     چنان

 دهد تن  كش به     را خویشتن     دهد            همی  دشمن به   سلیحـش  كاو هر   كه
 كـــازار    ــندك    او    با    كار            بداندیــش به  آید  كش  خواهد باز   چون  كه

 (346: همان)
 

                                                           
1- Mellow 

2- Derher & kendell 
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 ریزیبرنامه و گزینش -2-4
 ۀوضــوح حوز مراتب،ســلســله رعایت ( ،اقتصــاددان آلمانی، به1920-1864) 1 وبرماكس 

ص    (،ساالری یوان)د  ینتوجّه به قوان یارات،اخت صّ ستخدام كاركنان    هنگامكارها  شدن یتخ ا
ــاس توانا ــتخدام منع و یو دانش فنّ ییبراس ــاوندان،خو اس ــت  بوده معتقد یش ــی )اس بررس

 (.157ص اثربخشی فرآیند نیرویابی در سازمان ناجا:

پسران   است. آزمون  ریزی دقیق همراهبرنامه با شاهنامه در  اشخاص به امور مهم  انتصاب 
شورت  یدون،فر سان    با م شنا س  آن، تبعبه و آنان رفتار بینیپیش و اختر شور  یماتتق  و یك

 برآن، عالوه و( 105-106شــاهنامه فردوســی: ص) فرزندســه  یمرز حکومت كردنمشــخّص
نتخاب به ا ۀكه اعتراض سلم و تور را در نحو  -سلم   ۀبه فرستاد  یدونكه فر یپاسخ مستند  

 :ادّعاست این بر روشنی شاهد یدهد،م - او رسانده استاطّالع 
 مــوبـدان    مه    و    ســتاره شناسان    بخــردان            از دم  كر   انجمــن یکــی  

 زمــین   ــشبخش بـاد   بر     این             نکـردیم اندر  است    شده روزگاران    بسی 
 جهــان   در   خواســتم   راستی   میان            همه اندر   بد   یــزدان     تـرس همـه  

 انجــمـــن    پراكـــنـدن نجســـتم              من   به   گــیتی   دارند     آبــاد   چون
 (113)شاهنامه فردوسی: 

   گزینش اصول -3-4
فت  هانتخاب در  طبق الگوی مقّدماتی گزینش كاركنان در حوزۀ علم مدیرّیت معیارهای         

طبقه بررســی میشــود: شــایســتگیهای ارزشــی، ویژگیهای فردی، توانمندیهای اجرایی،     
سازگاری، تواناییهای فکری، ذهنی و      ستگیهای انطباقی و  شای هارتهای ممهارتهای ارتباطی، 

ی جهت طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساس  عملی و علمی با محوریّت دانش و تجربه )
سازمان    گزینش كاركنا سته و برآورد عملکرد  شای صول بنیادین انتخاب  (. 149: صن  غل ش ا

ار،  در شــاهنامه عبارتند از: جنســیّت، اصــل و نســب، ســن، گذشــتۀ فرد، تجربه و ســابقۀ ك
ریّت  وضعّیت جسمی و نژاد، تناسب با شغل، مهارت، تخّصص و شایستگی كه با الگوی مدی        

 روز همسانی فراوانی دارد. 
 .همگانی است اصلی زینشگ -1-3-4

ن  در شاهنامه هركس بخواهد وارد سیستم حکومتی شود، گزینش میشود. آزمون نمادی       
سی زال از زیبات   سیا رین آزمونهای زال با هدف انتخاب برای ازدواج با رودابه و تحکیم آیندۀ 

 (.143-166؛ ص  84شاهنامه است. ) درخت شاهنامه: ص
د زال با رودابه رگان و نزدیکان پادشاه ایران است. پیوناو پسر سام جهان پهلوان، یکی از بز 

دلیل سام  و اثری كه این ازدواج در آیندۀ دو كشور خواهد داشت، بسیار مهم است. به همین
چیستان  به شاه نامه مینویسد و برای ازدواج فرزندش اجازه میخواهد. دانایان و موبدان

 ه را پاسخ میدهد: ای را طرح میکنند. زال همانهگشش

                                                           
1- Max Weber  
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 همـه   پرســش   مـــوبدان   كرد   یاد         وزان   پس   به   پاسخ   زبان   برگشـاد    
 د   دل   شــهریارشاز   او   شــادمان     چو   زال   این   سخـنها   بکرد   آشکار           

 شکفت             شهنشـــاه    گیتـــی    زهازه    بگفت به   شـادی   یکی   انجمن   بر 
 (253و  249)شاهنامه فردوسی: 
 پس منوچهر:پس آزمون گردی و پهلوانی آغاز میشود. زال در این آزمون هم، پیروز میشود. 

 یکی   خلعت   آراست   شــاه   جهــان             كز   آن   خیره   گشتند   یکسر   مهان
 ن   نامــۀ   سـام   پاسخ   نبشت             شگـفتی    سخنهای    فـــرّخ    نبشتآ   پس

 همــان   پور   فرخــنده   زال   ســوار             كز   او   ماند   اندر   جـهان   یادگـــار
 گــمانگسـی   كردمش   با   دلی   شــادمـان             كــز   او   دور   بــادا   بـد   بد

 (255-256)همان: ص
 ولیعهدی به را كســی کهنایقبل از  شــاهنامهشــاهان   اســت. یهم انتخاب یعهدو ول شــاه

ش    و آزمایش بزرگان و موبدان انجمن در را او برگزینند، س سخ    یکردند،م هاییاز او پر اگر پا
 فرزند هوشنگ،  از ولیعهد گزینش. منصوب میکردند خود  عنوان جانشین بهاو را  ،درست بود 

سرو،  ، سیاوش  كاووس، ، ایرج او از پس. شد  آغاز سیامک،   دارا، داراب، همای، بهمن، كیخ
پادشاهی و پادشاهان از دیدۀ    ) یشوند م یرفتهپذ یعهدیمشابه به ول  یبه روش  شاپور  اردشیر، 

 .(5-16ص :ایرانیان بر بنیاد شاهنامه فردوسی
 كشور،  برای ولیعهدی است. بزرگان انتخاب شیروی، پسر كیخسرو، یک نمونه از انتخاب    

را، بهترین  شاه  بزرگترپسر  بسپارد،   دیگری را به یتخت شاه  وقتی كه  قرار است كیخسرو  
 گزینه میدانند، امّا او در زندان به سر میبرد.

یشـــوند و  یادآوری او جمع م نزد بیرون آمدن شـــیروی از زندان  از بزرگان كشـــور بعد
ــته   كه برای انتخاب، م   میکنند   اند و گرنه پانزده برادر او نیز،    عیارهایی برای برتری او  داشـ

 لیاقت انتخاب شدن  را دارند:
 داستان این  از   گیر     كم تو   همداســتان            نباشی   كـــار   بدین     تو اگــر  

 پــانـزده    را    تو    بــرادر    شانزده             بمـــاند از    شاید    بود       كم    یکی
 مهی   تخـــت   شـــاد بود   شاهنشهی            بدیشـان   به     یک هر     شـایند   كه

 (310ی: فردوسشاهنامه )
 گزینش افراد با مشورت صورت میگیرد  -2-3-4

شاهان،   شاهنامه، هنگام تاجگذاری  شان میدهد       در  ضور بزرگان ن ضور دارند. ح بزرگان ح
عنوان نمونه ای برخوردار است؛ بهكه تأیید مشاوران دولتی بعد از گزینش هم از اهمّیّت ویژه

 :یزپرو خسرو یپادشاهدر 
 گهــر   بودش   كه   كس   هر زر            برفتند   تخت  بر     از نشست     خسرو   چو

 افشاندند گوهـــر     نو   تــاج   آن بر           خواندند        همــه    ار    گرانمـــایگـان
 (3ص: همان)
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شتن د  شاركت  یریّتمد یدگاهدا سامد باال    یم شاهنامه ب سرو ك دارد. ییدر  از فتح  پس یخ
شکش   سردار مکران، ا شکر  تعدادیرا با  سپاهش(  ) سیر  در و گذاردیمدر مکران   یاناز ل  م

شت،  شکش     اییجهبازخورد نت در برگ شورت با ا صیبش كه از م شود، م ن  ینا یبرا یمرزبان ی
 :یکندم یینتع ینسرزم

 برگـزید یکـــی   نامـــداران     ید            وز   آند   آنچه شاه     پذیرفت   اشکش   از
 آفـرین كرد   و   داد   خلعـتش   زمـین             بسی   مکــران   به   مهتر   كرد     ورا

 (303 شاهنامه فردوسی:)
ــت؛ یعنی گ  ــده اس ــل در كتب مدیریّتی هم توجّه ش ــاً برمبنا  ینش،زبه این اص ــاس  یاس

ــاحبه ــ یازهاین ،هامص ــ یآموزش ــابق یو بررس ــتفرد  ۀس  An integrated green). اس

supplier selection approach with analytic network process and improved 

Grey relational analysis:182) 
 دارد یمراحل گزینش -3-3-4

 كه صورت ه این ب یکند؛م طی را منطقی روالی یری،بکارگ یافراد برا ینشگزشاهنامه،  در
شتن   فرد ابتدا شود؛ مدّت انتخاب م خاص معیارهایبا توجّه به دا  ا تحت نظر قرار میگیرد؛هی
چنانکه  یگردد؛م برگزار هم آزمونی گاه یشود وم مشورتصاحبنظر  افراد فرد، با تأیید از پس

شۀ  اند وقتی  ش  ،مرگی ساله   و هفتاد یروانانو ش  یبرا كه میدارد آن بر راچهار ینی خود جان
ــن ــمیرعادل، مهربان، جوانمرد و روش ــی: تخاب كندنا ض ــاهنامه فردوس . ابتدا (446 /7 )ش

جاسوسانی بر هرمز كه از میان فرزندان، او را شایستۀ شاهی دیده است، میگمارد. با موبدان      
و دانایان دربار مشورت میکند؛ پس از آن خرد فرزند را میازماید و وقتی هرمز این مراحل را 

 با سربلندی سپری میکند:    
 كـاله   و   تخت داد   را     هرمزد   شــاه             كه فرمــان     به   عهــدی نبشتند  

 (445ص: همان)
شاه   ینشگز ست. بزرگان به نزد    یدنیشن  یشاپور، از ماجراها  یشاه بعد از پاد شاهنامه ا

ضر نیستنند   یگوینداند و به او مبهرام آمده  شاپور را بپذیرند. عالوه بر  نژاد از شاهی  اوامر حا
  ؛اندآورده دادنشـــهادت برای را شـــاپور از ناراضـــیدردمندان و افراد  دالیل محکم، تمامی

 :كه یکنندم پیشنهاد او به پس. ندارد گفتن برای حرفی بهرام كه یاگونهبه
 آفرین او   بر     كس هر   خوانند   گزین             كه    شــاهی و  باش   یکی ما  از  تو 

 (400شاهنامه فردوسی: )
. میکنند ارزیابی مرحله چند همۀ آنها را در را انتخاب و نامور صد ترتیب، بزرگان ناماینبه
 :است بهرام آن از باالتر امتیاز هم باز كه یشوندم برگزیده نفر چهار  آزمون، گذراندن ازپس 

 شــهـریار   بُد بهــرام     چار وز   این                چــار به   مــوبد بیننده   كرد سـی   ز
 (401ص: همان)

 :خود را برمیشمارد و خود را چنین معرّفی میکند امتیازات از آن بهرام پس
 همرهم  رد ــخ  با    یرــگوه  هر    ز            مــشه   ــیرانشم ـیره  نب مـــادر     ز
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 تــدس  یروین  و.  مـردیّ و  ســواری              هست   یمبزرگ  هم   رد ـخ  هم  هنر  
 كــار كرد  هر  به  و  بزم  به  و  رزم  مرد            به به   مـردان   ز     ندارم   را   كسی

 خســروپرست نامـــداران    هست             همـــان      آگــنده گنــج     مرا   نهفــته
 (403ص: همان)

همه را  به برابر فرصــت دادن و اســتخدام در برابری اجرای این روند در گزینش افراد، اصــل
 نشان میدهد.

 ای استگزینش چندمرحله -4-3-4
سیّت    توجّه به  با سا سؤول ح ست   یّتم صورت   زمانی ۀمرحل چند در انتخابفرد، ممکن ا

  هم لشــکری هزار نفر. یآرایداز توران لشــکر م یژننجات ب یعنوان مثال رســتم برابه یرد؛گ
شوند م گزینش شکش( هم جداگانه     ین،)گرگ پهلوان. چند ی ستهم، فرهاد، رهام و ا زنگه، گ

 :تا از سران لشکر باشند یشوندم ینشگز
 خواســته   و   لشــکر   این نگهــبان               آراســته باید     یــل هفـــت     چنین

 (367: 3، ج شاهنامه فردوسی)
 :یکندم اشاره توران مرز نزدیکی در گزینش دوباره این به شکلی دقیقبه فردوسی

 برگزید   همه   ز   لشـــکر   را رسید            سـران     تــوران   مـــرز   نزدیکی چـو  
 (368ص: همان)

 گیردصورت می جمع گزینش افراد از میان -5-3-4
شود، چنان    شاهنامه، فرد از میان انجمنی همطراز برگزیده می سرو  ه هنگامیکدر   كه كیخ

سوده  پیران با جنگ از ست  شده  آ صد  و ا سیاب  حمله كند تا توران به دارد ق شد،   افرا را بک
 :میگزیندو از میان آنها  افراد شایسته را بر یکندم جمع را سپهبدان و سپاهیان همۀ
 ایزنر روشـــندل         انجمن             بــزرگــــان   آن   از   گزیدند   را   تن سه  
 پیــرگــرگ بینادل       گــودرز    بزرگ             چو پهـلوان     بد كه     رســتم چو  
 درفــش كـــاویانی    با    د   بو كفــش             كجا   زرّینه    طــوس   پهـلوان   دگر

 (177؛ 4شاهنامه فردوسی: ج)
 :یشوندانتخاب م متفاوت هنرهای با و متفاوت ینهایسرزم كارگزاران نیز  از

 از افراد گزینش نحوۀ از فردوسی  توصیف  یآراید.م لشکر  افراسیاب  با جنگ برای كیخسرو 
ــرزم ــان آنها خاصّ رفتارهای با بیان و نام با ذكر مختلف ینهایس  فردی هیچ كه یدهدم نش
 یشود:انتخاب نم یكار یبرا دلیل بدون

 ســوی   درگــاه   شــاه   بزرگــان   هر   كشـــوری   با   ســپاه             نهـادند   سر
 چو   شد   ساخته   جنگ   را   لشکری             ز    هر    نامداری    و    هر    كشـوری
 گزین   كرد   از   آن   لشــکر   نامــدار            ســواران    شمشــیرزن    سی  هـــزار

 همه  جنگ  را  دست  شسته  به  خـون         قــلب   اندرون       بهكه   باشند   با   او   
 (177ص: همان)
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سب موقعّیت انتخاب میکند         سپاه هم، افرادی منا شت  ست و پ :  همان)سپس برای چپ، را
 (178-179ص

ستفاده  ستگیهای       از ا شای سرزمینهای مختلف  با موقعیّتهای اجتماعی و  افراد متعلّق به 
 را اوالد پاداش یخواهدم وقتی رستم . است  دافرا انتخاب در شاهنامه  بر حاكم نگاه متفاوت ،

ــراحت را نکته این كند،  مطالبه   كاووس از مازندران جنگ  در پهلوان این همکاری  برای  بصـ
 :یکندم بیان

 ارـك  به   آید   مردم   یاگونه   هر   كه      شهـــریار       با   گفت   چنین     تهمــتن
 بر   هر  سویی   راه   بنمود   راست   كهمرا   این   هنــرها   از   اوالد   خواست             

 مــازنـدران   دارد   اكنون   امـــید             چنین   دادمــش   راســتی   را   نـوید   به
 (2/62شاهنامه فردوسی: )

 

 یشودم انجام بسرعت و موقعیّت با متناسبنصبها  و عزل -6-3-4

گاه پادشاه بدون از دست دادن فرصت، تصمیم میگیرد و آن را اجرایی میکند . این رفتار، 
 -213نمود بارز توجّه حاكمان شــاهنامه به مدیریّت اقتضــایی اســت.) درخت شــاهنامه: ص

191 ) 
ــت  تورانیان با جنگ در طوس كه هنگامی ــکس ــرو به یخورد،خبرم ش  او. میدهند كیخس

ــب ــاندم او جای به را فریبرز و یکندم بركنار كار از را طوس و ینویســدم یانامه رعتس . ینش
 :یکندم معرّفی مشاورعنوان به نیز را گودرز
 ایر هـیچ     مزن   و   مگرد فرمان     زجــای             به  بازگردان  را   طــوس سبک 

 درفــش كـــاویانی     بر   و   باشی كفــش            تو  زرّینه  و   ســاالر   و   سپهدار  
 نزایر   را   تو   باشد كـــار     هر   انجـــمن             به    زان    گـــودرز    سرافـراز

 (87 شاهنامه فردوسی:)
 یشوندم انتخاب نظر مورد یشۀپ با متناسب افراد -7-3-4

شه پ از یکی ست.   یگریسپاه  شاهنامه،  در مهم هایی سرو ك یهانامه از یکی درا به  یخ
 :یشودستوده م یاوصاف چنین گودرز با (رخیازدهدر جنگ )گودرز 

 و جـوشنگ ــج هو دانش هم ایر بسیار    هــوش             همه سپهــدار       خجسته
 درفـــشكـــاویـانـی        ۀدـروزنـــفبنفــش              تیــغ    و     گـوپال    خداوند

 (4/64شاهنامه فردوسی: )
شغلها  یریدب سّاس  یهم از  ست. و  شاهنامه  ح  چنین بوزرجمهر نظر از دبیر یک یژگیهایا

 :است شده توصیف
 ناگـــریـز    پـادشـــاه بر       دبیـر            نشــیند   باشـد   و   رای آلــت   با     چو

 گــنج شـــاه   از    اندازه   یب رنــج            بیــابد      ز   دارد   آژیــر خــویش   تن  
 بیفــزایـدش    معــنی    اندیشـــه  آیدش             بر گرد     خــط با     چو   بالغــت
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 رتواهــدلخ   كه نماید   آن     خـط به               اهترـوتــك   كه   گزیند آن     لفــظ ز  
 یادگیـر   سخـــن و   بردبــار   دبیــر             همان     باشـد   كه بایـد   خــردمـند  

 پارســا   تن   به بد   از     خامش   پادشـــا            زبان    ۀدـازنــــس و     هشــیوار  
 یرو ازهــت   و پاكـــیزه     و   راستگوی            وفـــادار    و دانش       با    و شکیبا   

 گـــاه  پیش   مگــر   نشـستن   شاه             نباشد   نزد   شود   هنـرها   این با     چو
 (213شاهنامه فردوسی: )

چون دانش ، بالغت، خط و  خاصّی یژگیهایو دبیری، برای افراد انتخاب در هم اردشیر
شاهنامه  )دارد كه داشتن این ویژگیها مبنای گرفتن مزایای مادّی میشود  نظر در هوش را

 . (6/215فردوسی: 
 كهداشته باشد؛ هنگامی را خود خاصّ یژگیهایو ساده باید پیک یک در شاهنامه حتّی

روان ینویسد آن را به پیکی جهاندیده و دلیر و روشنم قیصر پاسخ در یانامه انوشیروان
 .(7/125مه فردوسی: شاهنا )میسپارد

صر ق سواس تمام  نیزروم  ی سی:     ) پیک را انجام میدهد ، گزینشبا و . (91شاهنامه فردو
ــت دقیق دریقب انتخاب این ــر بارها مأموریّت، طول در كه اس ــتایش پیک  به زبان قیص س

   یگشاید:م ایرانی
 كـــلیـد را   رازهــا   در   داری   شنید             تـو     باید تو   از     پاک   ینهاــسخ

 بود برتر     مـــاه افســـر     ز بود            سـرش   كهــتر   اینگونه     كز   را كسی  
 (115همان: )

 گزینش بر مبنای شایستگی است -8-3-4
ساس    انتخاب شاهنامه برا ستگیهای    كارگزاران در  ست.  فردی شای كه در علم  همچنان ا

سته شا  انتخاب فرآیندگزینش، از مدیریّت نیز هدف ض  ترینی  خاصّشغل   یک یبرا یمتقا
 (.88ص منابع انســانی: رویکردی راهبردی: كارگماریتأملی بر مســائل جذب و بهاســت )

 است. معیار ینمناسبتر «یستگیشا»ۀ واژ و دارد یارهای زیادیدر شاهنامه مع ینشگز
ــرو ــال یک از پس كیخسـ ــد كنگ،  در اقامت سـ  را كنگ بزرگان پس یکند. م رفتن قصـ

 :و میخواند
 تریسـتهبا    و    شهـــر از       یترگرام             تریستهشا   كه   را   كسـی   ایشان از  

 تندـواسـخ  ان ـرزبـــم   ۀارــب در     زبیاراسـتند              خلعــت       را    به    تنش
 (301شاهنامه فردوسی: )

 :شکل انتخاب میکند این خودش  سپاهیان جنگ با افراسیاب را به گشتاسب
 یدبرگز   را   رزم   بد شایســته   ید             كــه  بد  را    پهــس  آمد  لشــکرگه   به  

 (105شاهنامه فردوسی: )
ــخن امروزه ــانی منابع  مدیریّت   از سـ ــتگی  مبنای  بر انسـ ــایسـ ــت؛ شـ   تمام  یعنی اسـ

ــیســتمهایز ــانی؛ منابع اصــلی یرس ــعه، پاداش، عملکرد، جذب، مانند انس  ریزیبرنامه توس
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تبیین شایستگیهای ) باشند شایستگی بر مبتنی باید همه پروریجانشین و شغلی مسیرهای
 این تفکّر مدیریّتی هم در شاهنامه دیده میشود. (.162ص مدیران رویدادهای ورزشی:

ــ ۀآواز ــده یرگهمه یرهنر و دانش اردش ــت ش ــاه. اس ــدم بابک به یانامه ش  او از و ینویس
شیر را نواده كه یخواهدم ستد  دربار به اش ارد ستجو  میفهیم كه رفتار ونهگینا از. بفر  برای ج

ست؛ عالوه برآن،  بوده حکّام مدیریّتی رفتارهای جزو زبده افراد یافتن ستعدادی  هیچ ا  قرار ا
 :یشودم فرآیند گزینش وارد افرادی چنین كردنجمع برای شخصاً شاه و رود هدر نیست

 یادگـیر    و گوینده       است    اردشــیر            سـواری تو   فـــرزند     كه شــنیدم  
 شـادمان    ما نزدیک    به    زمــان            فرستش    اندر     هم بخوانی   نامـه     چو

 كنم    سـرافـــرازش یالن    كنـــم             مـــیان       نیـــازشـیب  یسـتها  با ز    
 (143شاهنامه فردوسی: )

ست كه تمام   حکومت طرف از افرادی چنین معنوی و مادّی نیازهای نکتۀ جالب توجّه این ا
 .یشودم تأمین

 محیطی بر گزینش تأثیرگذار است شرایط -9-3-4
شکل بیرونی از طریق     صاد،     شرایط محیطی به دو  ستم قانونی، اقت  بازار كار، نیروی سی

  سازمانی،  جوّ شركتی،  یهایمش خط  سازمان،  اهداف و كار و درونی به شکل رسالت   نیروی
سف  سانی اثر میگذارد      ۀفل ستم منابع ان سی سائل جذب و به )مدیریّت بر  كارگماریتأملی بر م

 .(90ص منابع انسانی: رویکردی راهبردی:
 خوب، یشینۀ پ ،هنر نژادگی، است؛  افراد بهترین گزینش شاهنامه،  حاكمان گزینش روش
صلها  سیمایی خوش دستی، چرب و مهارت  یجابا یطشرا  یامّا گاهقبولند،  قابل و پایدار ییا

ــود دگرگون انتخاب  معیارهای  كه یکند م ــحبت  گزینش، بحث  ابتدای . در شـ  انتخاب  از صـ
ست كه ا   نتا او شد؛  ری برای مرزبانی شده ا شانه ویران كند.  شهر را  ینخاب     ظاهری یهان

 :است چنین این مرزبان،
 مــوی سرخ   بایــدم اخــتری   نژنـد     بسیار گوی             كه   خسرو   گفت چنین  

 ز  درد پر  كـوتاه  و  دل   و   زرد            بداندیش     روی   و   كژ بینی     و  زار تنش 
 پردروغ زبــان    و كـین  پر  ز    فــروغ            سرشبی و   سفـله     و   بددل   همان

 گــرگ  همچو  رود  كژ اندرون   راه  بزرگ            به دندان و ســبز و كژ چشــمش دو
 (235شاهنامه فردوسی: )

برای قتل بهرام انتخاب میشود. توصیف    ،ناقابل است  یّتیشخص   كه  قلوندر جایی دیگر، 
سی از ویژگیهای ظاهری و باطنی این فرد، یادآور همان دیگرگونگی معیارهای انتخاب   فردو

 .(199ص همان:)است 
ــرا ــتاده گزینش یطش ــکوه نامۀ بردن برای پایهدون یافرس  خاطربه بهرام به هرمز یزآمش
ــتن و پرموده )تحقیراش دوگانه خطای ــاه( فرمان بدون او اموال از خلعت و موزه برداشـ  شـ
 :است توجّه جالب بسیار
 ســزید   را   ناسزا خـلعـت     آن برگــزیـد             كه      مــنـشیب    یاتادهــفرس
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 (581شاهنامه فردوسی: )
سرو        گاه به شوند. وقتی خ شود، زنان  انتخاب می ضای كاری كه میخواهد انجام   پرویزاقت

ــتد  یهگرد یبرا یکیپ یخواهدم ــتگیری برای را او همکاری تابفرس ــتهم دس .  كند جلب گس
 :یکندم پیشنهاد چنین خسرو( )مشاور گردوی

 را   یشبداند  ر د   ینا  از   دور    كنم            را    یـشوــخ  زن   تم ــفرس بخواهم  
 یزنرا د  بــو   كــاو   زنی   یــژهوـب             زن  كار جز   یستن سخن  ین چون  كه

 (203شاهنامه فردوسی: )
 نش كارگزاراننبایدها در گزی و بایدها -4-4

سؤول  همراهان مجموعه هر اعضای  ای کتهو ریزبینی در رفتارهای آنها ن اندمجموعه آن م
شاهنامه      ستورالعملهای حکّام  ست كه نباید از دید یک مدیر مدبّر دور بماند. د در انتخاب  ا

 رزندش چنینبه ف  همراهان انتخاب برای افراد همراه مجموعه،  از این نوع  است. انوشیروان
 :توصیه میکند
 نشـست    دب    مـــردم    با مســت            نباشدت    روز      و   رامــش نگرداندت   

 نبــرد و   ننگ      بــازار    به    مــرد             نباشی    گنهــکـار  یاد   نیز    همان   
 دست تو بر  و ا نگشاید  كه   كن  نشـست            چنان باید   بدخواه     مــرد با   چو  

 (424شاهنامه فردوسی: )
 در جایی دیگر افراد فرومایه و بیدادگر را از دایرۀ انتخاب بیرون میکند:

 كـــار    مگـذار    دمــر    بیدادگر    بهدار             دور   را   فرومـــایـه   نیــکـی     ز
 (459ص همان:)

شان   ر برسد، ولی برر به نظ  در نگاه خوانندگان كلّی  های انوشیروان، شاید توصیه   سیها ن
ام گزینش،  به هنگ اســـت. برانگیزتعجب بســـیار شـــاهنامه حاكمان میدهد دقّت و ریزبینی

سان مردود   سپا (. كارگزار 8/10 شاهنامه فردوسی:   )اند بهرهیخرد ب یّتاز مز یراز ؛ندهست  نا
 صــفت نینادا. (256 /6شــاهنامه فردوســی:  )فرومایه و ســفله در دربار اورمزد جایی ندارد 

 ینا امبهر با مناظره در یکند. خسروپرویز م حذف انتخاب یرۀدا از را شخص  كه است  دیگری
 مزد نیزهر به انوشیروان وصیّت .(27و  28 /8فردوسی: ) یکندرا مطرح م ینشیگز اصل مهمّ

 :است خردمندان انتصاب
 دار   تـاریـک ش   بداندی بر    دار            جهـان      نزدیـک   و   شــاد    را    هنرمند

 سـپاه  و  گنج و  ت تخ   تو   به بماند     راه             تو   نــزد   خــردمـند   یابـد   چو
 (459 /7شاهنامه فردوسی: )

شاپور با  شان یب و نادانان تأكید خردمندان و جهاندیدگان دربارش را، از اورمزد   برحذر دان
ــی:     )یدارد  م ــاهنامه فردوسـ پردازان علم  (، یکی از نظریّه 2009) 1ون دن هوف .(256 /6شـ

ــتراک م را به خود دانش دوطرفه صــورتبه وقتی افراد»معتقد اســت:  مدیریّت   یگذارند،اش
  یســازمان عملکرد برتســهیم دانش،  یش. افزایکنندم خلق را یدیجد دانشمشــترک بطور 

                                                           
1- Bart Van den Hoof 
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ــأث   Managing knowledge sharing: Emergent and« )یگــذارد م  یر مثبتی     ت

engineering approaches: 6  ) 

سازمانی  شدن حذف یشاهنامه برا  یلاز دال یگرد یکی یشکن یمانپ ست   از مجموعۀ  ا
ــی: ) ــاهنامه فردوس ــیر نگاه از چنین كارگزاری ؛هم مردودند تأثیریب . افراد(8/100ش  اردش

 است: حکومت ۀبرندازبین
 شهــریـار بیدادگـــر     ز   كـار             نخســتیـن سه   بپچید   شاهان     تخت   سر

 كشــد بـرتـر     هـنرمــند   مـــرد   زبركشد                را   ســودیب كه  آن   دگــر  
 (232شاهنامه فردوسی: )

 . فردوسی در تمام انتخابهایش، خواص را برمیگزیند: بودن استعام ناپسند دیگر، صفت
 كاسـتی آیدت     جستجوی   از راستی             كه     عــامــیان   دل از   مجــوی  

 (233ص همان:)
 :باشند دور مجموعه از باید هم شوندیم ینكه زود خشمگ یافرادبرآن عالوه

 ســرزنـش   و  پیـغـــاره    ز   برتر منش            نپیچــد  و  تیــز بود   كــاو   كسی  
 ینماــره  باشدت    كژ  رد ـم جــای             چنین     تو   نزد   به گیرد     كه   مبادا

 (234ص همان:)
.  ندارند ایرانی شاه دربار به برگزیده نمیشوند و راهی در نظام مدیریّتی شاهنامه چاپلوسان

 .  (6/259شاهنامه فردوسی:  )یکند م تأكید اصل بر ایناورمزد 
ستند  یژگیهاییو دیگر، سوی  از ساب میآیند؛  افراد گزینش برای مثبتی تۀنک كه ه  به ح
 هرمزد رستم نگرانی تنها كه است مهم چنان تبار و نژادگی صفات است. یناز ا یکی ینژادگ

 :است نابسامان نژادی آمدنوجودبه اعراب، آمدن از
 مــیان    اندر    آید    پدیــد    تــازیـان            نـژادی  از  و تــرک  از   و ایــران   از
 بود    بــازی    كــردار    به   نها ــسخبود              تــازی  نه  و  ترک  نه  دهقان   نه

 (419 /8شاهنامه فردوسی: )
ــت این هم  نژاد اهمّیّت دلیل ــی كه اس ــت معتقد فردوس ــالت  به افراد در گذز زمان اس اص

 :یگردندمخویش باز
 برگذشــت    كهـــتری    ۀدازــان گشـت            وز    چیره بُد ناچـیز كه كــس آن هر

 كمــتری    ســوی    بازگردد برتـری             سـبک       كــان    مخـوانید    بزرگـش
 (541شاهنامه فردوسی: )

شود     صل باعث می ش اهمیّت این ا ست در جنگ با روم را بر جواز    یروانانو  رایدادن بشک
ــگری بکارگیری ــی:  ) یدهدم یحترج یراندب یوانجذب در د یبرا كفش ــاهنامه فردوس  /7ش

 به كیخسرو  پیام. است  كهتران مهتری كیخسرو،  نظر از حکومتی هاییبآس  از . یکی(438
 :است این شیرویه فرزندش

 درخـت   خســروانی   این گردد   تخـت            تبه   و   تاج     شود ناسزایان     سوی
 است مه  وك  آن جان   شود  غم از  است            پر  كه     وك   كسی   گردد سرافراز  

 (8/232شاهنامه فردوسی: )
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 بااست كه  مرتبط یمهارتها نگرشها و دانش، از یامجموعه یستگیهاشادر نظام مدیریّتی 
 شغل از یاعمده بخش بر و (51 :1390زاده، و رجب ی)اكرام دارند یهمبستگ افرادعملکرد 

 The Art and Science Competency Models: Pinpointingگذارند)یم اثر فرد یک

Critical Success Factors in Organizations:15 در شاهنامه مجموعۀ این ویژگیها )
 جمع آمده است. در واژۀ هنر

 در بوزرجمهر نصیحت. استمهمتر  هنر امّا است، اهمّیّت با بسیار  فردوسی  نظر از نژادگی
 :است سخن این گواه انوشیروان، با او سوم مجلس

 بر   بایدت و   شاخ   بود     سبزی بایـدت            چو   هــنر   جــویی     تخــت اگر  
 گهــر از     دهیم   پاســخ كه   هـــنر            نشاید   از     پرسندگــان   پرسـند   چو

 هوشــیار یکی     زد داستان   خـوار            بر   این     و   است ناپسند   هنر  یب   گهر
 (193شاهنامه فردوسی: )

  دیده بوضــوح  «گو و طلخند» داســتان  در گزینش میان دو برادر این مســأله درفرآیند 
شود. این م ستند  پدر دو از برادر دو ی سخ  در مادر جواب. ه  كدام كه فرزندانشسؤال   به پا

 :است شایستۀ توجّه است، شاهی تاج یستۀشا ما یک از
 هــنر   یابم   كه   با   شما   از تا     پسر             كه   دو   هر   به مادر   گفت   چنین  

 بافـرین   و   گوینده   و   چــرب دین            زبان   و  پرهــیز   وای  ر  وخردمــندی  
 داد  و  پرهیز و  شــرم   و  باید نژاد            خــرد   ز   شاهــی     دو   هر دارید     چو

 (323ص همان:)
یان   پا یار انتخاب یکی از این   در  ــخّص جنگ  را تن دو مع یل  به  «گو» و یکند م مشـ  دل

  شــاهی شــایســتۀ را خود . بهرام(323همان: ص) ینشــیندم تخت بر جنگاوری هنر داشــتن
 :(8/29شاهنامه فردوسی:  )را داراست  هنر ویژگی چون یداند؛م

 شهـــریار تــن    باید    نامـــدار             هــنرمــند    گوهـــر   از   بهـــتر     هـنر
 (35ص همان:)

صّ  مهارت، س  یارمع یگرد ص،تجربه و تخ ست.واژ  ینشگز یبرا یفردو  كارآزموده، ۀافراد ا
سی  خاصّ نگاه صل  این را به فردو شان میدهد  ا سپاه  ن سیاب .  سرو  و افرا   هم مقابل در كیخ

ــف ــ ص ــپاه  .اندیدهكش ــ هنگامی كه س ــتادگانی یابافراس ــروكارآزموده به نزد ك فرس  یخس
 :یفرستدم

 تن   دو كـار آزمـــوده   كرد   انجمــن             گـزین   آن       از تركان    سپهـدار   
 (269 /4شاهنامه فردوسی: )

هنرش به  ۀعرضــ برای. باربد یشــودم دیده فنّی مهارت به توجّهبوضــوح  باربد در حکایت
 رفتاری چنین یبینند،م یقیدر موســرا . كارگزاران دربار كه مهارت او یرودم یخســرودربار ك

 :یکنندم بینییشپ شاه از را
 مهــان   از   یرامشــگر   است   جهـــان             گزیده شــاه كه كــس هر گفـت بدو

 كند   افسـر   گـسسر   سر   بر   را كند            تو     بـرابـر   را   او   تــو   بــا   اگــر
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 (282 /8شاهنامه فردوسی: )
شان  باربد، هنر به كارگزاران نگاه این ست  آن ۀدهندن صّص  كه ا  برای سرمایه  باالترین تخ

معماران و  یمهارت فنّ یتوانســاخت مدائن هم م در .اســت باالتر منصــبی گرفتنبرعهده
 به مدائن ســاختن برای كیخســرو. یدد یتفاهم گروه یجاددر ارا  یخســروك یمهارت انســان

 .(288ص: همان) است معماری صنعت در ماهر افراد دنبال
 :یکندم گزینش گونهینرا ا یانش، لشکرنیز در سغد یابجنگ با افراس یبرا یخسروك
 كرد   یــاد   خویشــتن با   و   بیاورد                كارزار ازدر   بود     كه   كس   آن   هر

 كرد تیمـــار   ز   پر     بدكــنش حصــار            سر     و   بنـد   نیرنــگ بدانســت  
 (229 /4 شاهنامه فردوسی:)

یشود. بهرام  م انتخاب دارد، تخصّص كه كسی نخجیر نیز مانند كاری در شاهنامه حتّی برای
 برنامۀ شکار میچیند:

 نخچــیر   داند   نشان   زد   گردنکشــان             كسی   كـاو   كراز   ایشــان   گزین   
 (512 /6شاهنامه فردوسی: )

صّص  این اگر حتّی ست    كودكی نزد تخ شد، قابل احترام ا كردن به هنر و اینگونه توجّه. با
صّص  شیروان  نزد به سال  و سن كم بوزرجمهر بردن روایت در تخ  شاه  خواب تعبیر برای انو
ضوح  شاه را      م دیده بو شاه در برابر ادّعای كودک كه میتواند خواب  سرو، كارگزار  شود. آزاد ی

 فراهم میکند و او را نزد شاه میبرد: تعبیر كند، اسب و درم برایش
 جهاندار   كسـری   ورا   پیــش   خواند            وز آن خــواب چـنـدی سخــنها بـرانـد

 سخن   گشت  و  گویا  زبان   پرنوشین  روان            سرش     زچـو   بشنید   كــودک  
 بـر     مـــوبـدان     نمـــاینـده     راهنبشتند   نامــش   به   دیـوان   شـــاه             

 فـروزنده    شد    نـــام    بوزرجمهـــر            بدو    روی    بنمود    گـردان    سپهــر
 (176-177 /7شاهنامه فردوسی: )

ــت كه بدون تجربه   فعّالیّت مۀادا به یتواندم آن، منفی یا مثبت وجه به توجّه فرآیندی اس
تبیین فرهنگی انتقال تجربۀ مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش ) كندمجموعه كمک 

 یگویدصراحت م به یژهو من یژندر داستان ب فردوسی   هم شاهنامه در  .(131ص عالی كشور: 
 :انجام كار است یبرا ینشگز یارمع ،شدهبر مهارت كسب اضافه ،داشتن تجربه

 هـــنر    نگـــیرد   آزمــایـش گهر            ابـــی      با   بود    دانا    ه ــگرچ جوان   
 چشــید بباید     شــوری  ز  و  تلخ ز       كشـید         باید   گونه     هر   نیک   بد   و

 روی   آب   مــبر   خــیره   شـــاه   مــپوی            بر   نرفتی   هرگز   كه راهی   به  
 (309شاهنامه فردوسی: )

 یطمگر شرا  یست، حاكمان شاهنامه مهم ن  یدر انتخاب افراد از سو  ملیّت هم، و جنسیّت 
ــا كند یكار ــروپرویزمرتبط با مجموعه اقتض  گردیه برای پیکی یخواهدم .  هنگامی كه خس

ستد  ستهم  كردنبند برای را او تا بفر سر خردمند خود را انتخاب  . دهد یاری گ گردوی، هم
 میکند:
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 را   بداندیش   در   ایـن از     دور   را             كنم   خـویش   زن   فرســتم بخواهــم  
 ایزنر   بود   كـــاو زنــی   ویـژه   زن             به كــار جــز نیسـت سخن چونین كه

 (8/225شاهنامه فردوسی: )
ستان   دو در . فردوسی است  مهمّیانتخاب، اصل   یافراد هم برا یشینۀ پ   این مدّعا را تأییددا
 یکند:م
ستم  حمایت با بهمن ( پرورش1 شدن  و ر ست بهمن كه مرگ     خاندان زیرورو  ستم به د ر

 پدر توسّط رستم را از یاد نبرده است.
 یانرا فراموش نکرده اســـت و باالخره عصـــ (خود یاین)كه مرگ دارا  یرپرورش اردشـــ( 2

اد، گذشــتۀ آنها را از یاد نبرید. مبادا در انتخاب افر»یکند. او به مدیران گوشــزد میکند: م
 .(156ص همان:)« ادم شویدناید كه مار در آستین پروراندهروزی برسد كه از این

ــیار  كشــتن برای قلون انتخاب ــتۀ ســختی كه گذرانده اســت، بس  بهرام با توجّه به گذش
ست؛ قرار  زیركانه ست  ا شته  هواخواهانش میان در بهرام ا  قلون برای كار خطرهای. شود  ك
ضیح  شود؛ امّا م داده تو شان  شفّاف طور به قلون یجوابها ی  برای گزینه بهترین كه یدهدم ن

 : كار سخت است ینا انجام
 رهـنمون مـــرا   نباید     اكــنون دانا   قـــلون             كه     مـرد با   گفت     چنین
 كشـید خواهم     چــند   بیچارگی   به       رسید         صــد بر     ســال   مـرا   همانا

 
 من   نان   تویی   بر درمـاندگــی   مــن             به    جــان  و  تن   بادا تو   فــدای  

 (199 /8شاهنامه فردوسی: )
شمارند؛ نم مهم را رفتاری ۀسابق  فقط شاهنامه  حاكمان شینۀ پ بلکه ی را  شخص  فکری ی

ــی هم ــل مد ین. ایکنندم بررس ــروكه  یامیدر پ یریّتیاص انتخاب  برایفرزندش  به كیخس
 :یشودم دیده به روشنی یفرستد،همراهان م

 را تو     خواند جهاندار     پس   را             وز   آن  تو   داند   گــنهکـار   وكــ   كسی
 دســت  به  كـاری  و  بیش  كم   بگیرد   نشـست             تــو   بـر یـابـد     كه نباید  

 (333ص همان:)
 او است؛  «گشسب   آیین» شد،  اصل  این به توجّهییب قربانی كه منصبانی صاحب  از یکی

ــپاهی با اســت قرار كه ــامان برای س ــاه از شــود، راهی چوبینه بهرام كار به دادنســروس   ش
 یدهد:  م هشدار شاه. شود همراه او با تا كند آزاد را او یهرشهم زندانیان از یکی یخواهدم

 كـارزار   كند   كی   در   تو   پیش   به       نابکــار         بد   آن شـــاه   گفـت     بدو
 مزد  به  داری چشــم  مـن  ز   بخواهی    دزد          و  بیکــار  و  یز خونر مرد     یکی

 (618 /7شاهنامه فردوسی: )
اصــرار میکند و شــاه این كارگزار دزد و خونریز را آزاد میکند تا   گشــســب دوباره  آیین

 یهمان كســ درنهایت، او دادن به كار بهرام یاری دهد.گشــســب را در امر مهم ســامانآیین
 .(621ص: )همانستاند یرا م« گشسبیینآ»است كه جان 
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شاه،  یژهوبه اهمّیّت زیادی دارد، ینشدر گزسن افراد نیز   صل  تربودنبزرگ در انتخاب  ی ا
ست  مهم ش  یوقت. ا سرش،  شش  میان از یخواهدم یروانانو شین  پ  از پس كند، انتخاب جان
 :یشماردبرم هرمز مهتری را امتیاز آخرین اوّلیّه، منطقی مراحل طی

 دادگـــر   و   بخشــنده   و افــروز  پســر            دل   را   ما   بود   شـش   خـردمـند
 بُـدی افســـر   زیبـای   و   بدی             خـردمـند     مهــتر كه   برگــزیدم     را   تو

 (457ص همان:)
ساله را  یکند، فقط افراد چهلم آماده شاه ساوه  با مقابله برای را خود چوبین كه بهرامهنگامی

 انتخاب میکند:
 افسری سران  از  بود   كه  كس آن  هر          لشــکری     ایرانیان     از كــرد   گزیـن  

 ســـوار   بـرگـســتـوان ور   و   دارزره         هـــزار       دو   و   ده   نــام   نبشـستند
 حــرام شد آن از بیــش و كـــم بر نـــام            درم نبشـستند   را     سالگـان   چهل

 (502ص همان:)
 :میدهد پاسخ یپرسند،م را چهل ساله افراد انتخاب دلیل او از وقتی

 بـود   فــزایـش   در   مــردانگــی   بود             به   آزمـــایش   با چهـــل ســـالـه  
 فــلک فراوان   باشـد   گشـته   او   نمــک            بر   و   نان   مهر     آیدش یاد     به
 جــنگ   ز   نپیچد   سر بود     ننگ            هراسان   و   نام   از   و   بدگوی گفتار    ز
 را   فـرســوده مــرد     روان   بپیچــد      را          دوده   و   زاده   و   زن   بهــــر   ز

 (505و  506ص: همان)
ــت تأثیریب آنها جذب در هم ظاهر افراد ــاهنامه در دیدار ۀ. كاربرد واژنیس ــتر در ش  بیش

ــت؛ منظور همین به موارد ــ اس و پس از دیدار با او برگزیده   فراخوانده اردوان نزد به یراردش
 میشود:

 شمدآ ســودمـند       را    آمـــدش            جــوانمــرد پســند     و اردوان   بـدیـد  
 (6/145شاهنامه فردوسی: )

 یجوانو كه است یابهرام بگونه ظاهر .است مهم شاهان برای یژهوبه عیبیب یداشتن ظاهر 
 : زده میشوداو شگفت دیدن اب ،او آورده است یرا برا یارعا یغامكه پ

 انــدر   شگــفـت بینــادل   كفــت            فرومــاند   و  یــال  آن  و   باالبرز   آن   از
 اوی مــوی   از آید  مشـک  بوی   اوی            همی روی     از گفتی     یچـکدم   همی
 گشــت   فرامــوش سـراسـر   پیامش               گشت  هوش یب  و   فرّ بی   گویسخن

 (396و  397ص: همان)
شاهی دیگر از شاهان شاهنامه، از زبان آسیابانی كه  یزدگرد، ظاهرزیبای از فردوسی توصیف 

 :است به این صورت است، شده شاه به آسیابش پناهنده
 نکشــت   دهقان   سرو  او    باالی   بهشت            به   اندر   در گویی   است   بهاری  

 (457 /8شاهنامه فردوسی: )
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شناس  صورت به كه شاپور  ست،  گریخته رومی كنیزک با نا   باغبانی مهمان راه میانۀ در ا
شود. باغبان م سی:     )یفهمد م شاپور  ظاهر از را سروری  بوی پیر، ی (. 6/310شاهنامه فردو

سین  نگاه و توران سرزمین  به ایرج رفتن در ماجرا این تکرار  تور و سلم  سپاه  سران  آمیزتح
ــاه هم  یینترپا یهارده یانتصــابها در كه یدهدم نشــان   عیبیب و قوی بدنی داشــتن از ش

 .(118 /1شاهنامه فردوسی:  ) اهمیّت دارد
ــب  با رومیان در جایی دیگر، رفتار ــتاس ــاربان و  به كار یافتن برای را میبینیم كه  گش س

ظاهر محکم و   یبندۀ كارها ز   ینچون ا نمیگیرند؛  كار  آنها او را به   امّا  یکند؛ آهنگر مراجعه م 
 :و كمان است ینز یستۀشا تنها او. یستباوقار گشتاسب ن

 كمند   بر   ینز  به   و  كمان  و باز   به    بلند            زیـرش   به   بـایـد   باره   یکــی
 یادگــیر   ای   آمد پیـش   بایست   دبیــر            ز     را   مــا   گفــتـند   آواز بــه  

 (5/15)شاهنامه فردوسی: 
صول مدیریّتی روابط    ساس یکی از مهمترین ا شاوندی خو بر ا  جذب به انتخاب منجر در ی

ــرایط فاقد افراد ــادت حس ایجاد الزم و ش ــودم همکاران بین حس ــبب یش  رفتنازبین و س
ــازمان نهاد، آن كارآمدی ــركت یا س ــد خواهد ش ــتخدام ) ش ــوابط حاكم بر اس مروری بر ض

 Academic Faculty Wives andو ) (78ص  های جهان:خویشاوندی در برخی دانشگاه 

Systemic Discrimination Antinepotism and Inbreeding: 16) 
  مدیر قدرت توازن مجموعه، یک در خویشــاوند افراد انتصــابهم معتقد اســت  یفردوســ
سرو  و بهرام جنگ در مدعّا این شاهد  یزند؛م هم بر را مجموعه شود م دیده خ صد  شاه . ی  ق
 یکند زیرا:م منع كار این از را او دارد كه گستهم را بهرام سپاه بر شبیخون

 پیراهــنت    تو    با    چون    دشمــنـت             چــنانند   لشــکــر   با   تو   ســپاه
 كیمــیا بود     كی   اندرون مغــز   نیا             به   سو     یک   ز نبیره     سو   یک   ز

 دگــر اندر     یک   بســته   پاک   پدر            همه   سو   آن   از   برادر   سو این   از  
 مخـــار   دشــمن   كــام   آرزو   ینبدكـــارزار                رسپــ   با   كند   چون پدر  

 (47 /8شاهنامه فردوسی: )
ــمیمات ازجمله ــت تص ــاهی در نادرس ــت، انتظار از دور هم چندان كه ماهوی پادش  نیس

 ینناموفّقتر از یکی پادشــاه  این اســت. حکومت  حکومتی رۀســف  از خانوادگی یدهســهم 
 ( 476و  477ص همان:حکومتهاست. )

ــی ــواس با  فردوسـ زیرا بخوبی میداند    ، یکند م مطرح ینشگز برای معیارهایی   زیاد،  وسـ
ــت باعث ایجاد هزینه        ــنگین برای آموزش و تربیت، كاهش بازدهی      انتخاب نادرسـ های سـ

سانی، در        صّص مدیریّت منابع ان ست كه ملو، متخ شد و این همان چیزی ا مجموعه خواهد 
آموزش خوب گزینش بد را جبران نخواهد   »نظام مدیریّتی حاكم بر جوامع امروزی میگوید:     

 «.كرد
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 گیرینتیجه -5
را در  یبازده یناســت كه بهتر یجذب افراد ی،منابع انســان یریّتمد یفوظا یناز مهمتر

ــند.   یكار ۀمجموع ــته باش ــاهنامه در فرآیند گزینشداش ــبیه ش  قبول فرآیندهای مورد ش
ــاحب ــت مدیریّت علم نظرانص ــور محیط در داوطلب. اس ــود؛م وگگفت او با ییابد؛م حض  یش

ــی و فیزیکی یآزمونها  برایش ینش گز ۀمراحل مرحل   ینا یپس از طیکنند.  م برگزار هوشـ
 یطشراكثر احدیا  شرایط یكه تمام یافراد میاناز  شد؛ زیراخواهد آغاز ساز سرنوشت نهایی

 شود.می انتخاب فرد ینتربمناس را دارند،
شاهنامه برا  ینشگز یارهایمع سان همه  یدر  ست و با برنامه  یک و هدفمند انجام  یزیرا

شود م ضای به جذب مراحل در تغییر. ی شود م دیده محیطی شرایط  اقت سب . فرد ی  عالوه برك
تخصّص، سن مناسب شغل و       هنر، خوب، یشینۀ پ نژادگی، ویژگیهای دارای باید الزم یازامت

سته  ظاهری شد.  بدون و آرا سپاس  و ستمکار  فرومایه، نادان، افراد عیب با  مدیران نگاه از نا
صول      .مردودند شاهنامه  شاوندان نیز جز در موارد نادر و با رعایت ا ستگان و خوی گزینش واب

سّیت          شاهنامه جن شهای  ست. در گزین شرایط الزم، جایز نی  افراد ملّیّت و و دارابودن تمام 
 پیشبرد  برای دیگر ینهایسرزم  از افرادی شایسته   نیست و در مواردی  یاصل  معیارهای جزو

در تمام انتخابها پیشینۀ فرد از نظر رفتاری و فکری بررسی   . یشوند م دعوت حکومتی اهداف
نظیر حاكم بر جامعۀ مدیریّتی شــاهنامه نتیجۀ چنین گزینشــی اســت.  میشــود. آرامش بی

قّت    این ها و د نه ریزبینی ها در  گو به     نظر هان و  پادشـــا ید نظر     ویگزینش  تأی كارگزاران  ژه 
 متخصّصان مدیریّت منابع انسانی در نظام مدیریّتی حاكم بر جوامع كنونی است.
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