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 )نگاهی به عناصر مدیریت در اسکندرنامه ي حکیم نظامی گنجوي: عنوان مقاله (
  
  

  )بهروز اظهري(نام و نام خانوادگی نویسنده اول 
  )عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد  سراب(   وابستگی سازمانی نویسنده

    )  behrouz.azhari@gmail.com (آدرس پست الکترونیک نویسنده 
  

  )سعید فرزانه فرد (و نام خانوادگی نویسنده دوم نام 
  ) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب( وابستگی سازمانی نویسنده 

 ) Farzane.saeed@gmail.com(آدرس پست الکترونیک نویسنده 
 

      چکیده 
وزدهم و عمدتاّ قرن بیستم بوده و بر احدي آنچه در حال حاضر به عنوان دانش مدیریت مطرح می شود ، مربوط به اواخر قرن ن

اما سوال . پوشیده نیست که مدیریتِ علمی در پیشرفت و توسعه جوامع علمی و بشري ، چه نقش مهم واساسی ایفا کرده است 
ع این است که آیا قبل از قرن نوزدهم و مطرح شدن مدیریت علمی به معناي واقعی خود ، هیچ گونه دیدگاه مدیرتی در جوام

 انسانی نبوده  و گذشتگان ما با این علم بیگانه بوده اند ؟

بی شک با اندك مطالعه و تحقیق در آثار ادبی جهان و بویژه نوشته هاي مربوط به ادبیات کهن فارسی به راحتی معلوم می 
.شود که گذشتگان چه بسا دیدگاه هاي مفیدي در این زمینه از خود به یادگار گذاشته اند   

هانري مختصر ، نگارنده سعی دارد با مقایسه و تطبیق اجمالی ویژگی هاي رهبري و عناصر پنجگانه ي تئوري مدیریت در این 
با اندیشه هاي مدیریتی حکیم نظامی گنجوي در دو اثر گرانسنگ شرفنامه و اقبال نامه نشان دهدکه شاعران زیادي در  فایول

که ضمن فتح کردن قله هاي رفیع سخن وري،مدیران الیقی نیز بوده و دیدگاه قلمرو زبان و ادبیات فارسی پرورش یافته اند 
.هاي ارزشمندي در زمینه ي مدیریت ارائه کرده اند   

  
    . عناصر مدیریت ، ایده هاي مدیریتی نظامی ، شرفنامه ، اقبال نامه: واژگان کلیدي
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    مقدمه 

که اگرچه مدیریت به مفهوم کلی و اعّمِ آن سابقه اي به قدمت حیات  اغلب نظریه پردازان مدیریت، اعتقادشان بر این است

بشري دارد؛ اما مدیریت علمی و تکامل آن از اواخر قرن نوزدهم میالدي فراتر نرفته و نهایتاً در قرن بیستم توانسته در مجامع 

  .دانشگاهی راهِ خود را باز کرده و به جایگاه قابل قبولی برسد

انقالب صنعتی خیلی محسوس نبود و مشکالت و نارسایی هاي زیادي نیز پشت سر هم مشاهده می شد  پیشرفت این علم تا

که همین مشکالت مقدمه ي مطالعات گسترده توسط دانشمندانی نظیر فردریک وینسو تیلور، چارلز بابیج و آلتون مایو گردید 

شد که آلتون مایوي استرالیایی مدرّس دانشگاه هاروارد  یا نئوکالسیک منتهی» مکتب روابط انسانی«که در نهایت به پیدایش 

  ).برگرفته از مقدمه ي کتاب اصول و مبانی مدیریت، عبداله جاسبی(بنیان گذار آن به شمار می آید 

نگارنده ي این . به مرور زمان نظریه هاي متعددي پشت سر هم ارائه و در نهایت به تکامل علم و دانش مدیریت منجر شد

ی دارد با مقایسه ي برخی از ویژگی هاي رهبري و عناصر مدیریت هنري فایول پدر تئوري مدیریت با نظریه هاي سطور سع

مدیریتی حکیم نظامی گنجوي در مثنوي اسکندرنامه به پیشینه ي دانش مدیریت در ادبیات غنی فارسی اشاره اي مختصر 

  .داشته باشد

  تعریف مدیریت

  ).1388عبداله جاسبی،(براي نیل به هدف  بع انسانی و ماديعبارت است از هماهنگ کردن منا

مدیریت یعنی دستیابی به هدف هاي سازمانی از طریق هدایت و رهبري؛ بنابراین هرکس حداقل در مراحل یا فعالیت هاي 

  ).1388علی عالقه بند، (معینی از زندگی خود یک مدیر است 

  ).1383فیضی، (وسیله ي دیگران تعریف کرده است  ماري پارکر مدیریت را هنر انجام دادن امور به

  ویژگی ها و صفات فرمانده یا رهبر
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. به طور کلّی، محققان نتوانسته اند مجموعه ي مشخصی از صفاتی را به دست دهند که رهبران را از غیر رهبران تفکیک کند

 به عنوان آدم هاي صادق، داراي قابلیت، آیندهدر یک بررسی شامل بیش از سه هزار و چهار مدیر، مورد احترام ترین رهبران 

چنین صفات مثبتی ممکن است کارآمدي رهبر را افزایش دهد، لکن از جمله صفاتی که به . نگر و قابل اعتماد توصیف شدند

  :عنوان مبانی موفقیت رهبري مهم تلقّی می شوند می توان به موارد ذیل اشاره کرد

دگستري، بخشنده بودن، عفو و اغماض از خطا و اشتباه دیگران و داشتن هوش سرشار، شاخص هاي اخالقی نظیر عدالت و دا

تجربه ي مفید، قدرت جسمانی باال، آگاهی از علم روز و باالخره دانش ویژه که با مقایسه ي اجمالی، مصادیق بارزي براي هر 

  .یک از موارد فوق از متن شرفنامه و اقبالنامه ذکر خواهد شد

    ستري و نگه داشتن اندازه در کارهاعدالت، دادگ

  چنان دادگر بود کز داِد خویش             دُمِ گرگ را بست بر پايِ میش

  گلوي ستم را بد انسان فشرد             که دارا بدان داوري رشک بُرد

  )1380نظامی،(  

  والیت زِ عدلش پُرآوازه گشت            بدو تاج و تختِ پدر تازه گشت

  )همان(  

  نه آن کرد با مردم از مردمی             که آید در اندیشه ي آدمی

  ...برون از خِط عدل ننهاد پاي   به آزردنِ کس نیاورد راي              

 چنان دادگر شد که هر مرز و بوم  زدي داستان کاي خوشامرزِ روم

  )همان(      

    عمه ي پیل واربه مور آن دهد کاو بود مورخوار            دهد پیل را ط

  نه چون خامکاري که مستی کند           به خامه زدن خام دستی کند
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           دهد پشّه را راتبِ جبرئیل              رهاوردِ موري فرستد به پیل                                      

  ...از اندازه نشناختن شد خراب         همه کارِ شاهان شوریده آب                                           

  زِ طبِل دریده برآرد خروش   سخایی که بی دانش آید به جوش                                          

  ...شمردن توانی یکی تا هزار                    مراتب نگه دار تا وقتِ کار 

    ...، هم اتش، هم آب به اندازه بخشد    جهاندار چون ابر و چون آفتاب   

  که نازشخر است و نوازش فروش      به حمداله این شاهِ بسیار هوش  

  )1386نظامی،(شناسد همه چیز را پایگاه       ز بر سختنِ کوه تا برگِ کاه       

  جهان را به میزان نگه داشتی        به کس بر جوي جور نگذاشتی                              

  )همان(گهِ دادخواهی بدو راه بُرد      ره زن بُوَد و گر طفلِ خُرد  اگر پی

  بخشنده بودن

  سرِ کیسه را برگشاید زِ بند     به هرجا که رایت برآرد بلند                                      

  )   1386نظامی،(دهد پایه اي دها و دهش را      به اندازه ي هر که را مایه اي                                    

  )همان(درم ریز دو دُر نماید نثار          نبینی که در بزم چون نوبهار                                 

  سزد گر شوي بر کیان پیشدست     چو در داد بیشی و پیشیست هست                              

  )همان(تو را در سخاو مرا در سُخن           از دو کانِ کهن       دو وارث شمار                           

  نجست از مقیمانِ شهري خراج      به بازارگانان رها کرد باج                                          

  رفتزِ دیوانِ دهقان قلم برگرفت                زِ بیمایگان سر دِرَم برگ                           

  همه خار می کند و گُل می فشاند  همی کرد و زر می فشاند        عمارت                            

  به هر ناحیت نامِ داغش رسید                به مصر و حَبَش بوي باغَش رسید                           

  )1380نظامی،(یکی تیغ شد یکی تاج بخش       گشاده دو دستش چو روشن درخش                                 

    اشتن هوش سرشارد  
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  همه ساله شهزاده ي تیز هوش                   به جز علم را ره ندادي به گوش                         

  ) 1380،نظامی(به باریک بینی چو بشتافتی                  سخن هاي باریک دریافتی                           

  ) همان(زِ هر دانش آورده دیگی به جوش     ی زیست با راي و هوش         بر این گونه م                          

  ...همش هوشِ دل بود و هم زورِ دست                 بدین هر دو بر تخت شاید نشست                           

  )همان(انجمن می نهاد               گه از رازِ انجم گره می گُشاد گهی راز با                          

  )1386نظامی،(به حمداله این شاهِ بسیار هوش              که نازش خر است و نوازش فروش                          

   آگاهی از علم روز و کسب مهارت و توانایی هاي الزم 

  آتش برآرد ز آب                میانجی کند ابر بر آفتابچو شمشیرش                         

  کجا گشت شاهینِ او صیدگیر                ز شاهینِ گردون برآرد نفیر                        

  )همان(عُقابش چو پر برزند بر سپهر           شکارش نباشد مگر ماه و مهر                        

  .شیرزنی و مهارت شکار به عنوان نمونه هایی از مصادیق علمِ روز یاد شده استدر ابیات باال از شم

  )همان(ز پوالد خایانِ شمشیرِ زن                کمر بسته بودي هزار انجمن                         

ت در مقابلِ او نمی اگر اسکندر خودش یک استاد بزرگ شمشیرزنی نبود، پوالد خایان شمشیرزن آن طور کمر انقیاد و طاع

  .بستند و بدون شک اسکندر در شمشیرزنی از مهارت بسیار باالیی برخوردار بوده است

  ...هر در به دانش دُري درکشید                  وزان جمله دریایی آمد پدید ز                       

  ...که داناست نزدیکِ ما ارجمند  اشارت چنان شد ز تختِ بلند                                       

  )همان(زِ فرهنگِ آن شاهِ دانش پسند                 شد آوازِ یونان به دانش بلند                        

  کباده زِ چرخِ کمان ساختی                  به هر گشتنی تیري انداختی                      

  )1380نظامی،(شیر کردي شکار                زِ گور و گوزنش نرفتی شمار به نخچیرگه                       
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داشتن مهارت باال در شکار به عنوان علم و (یعنی موقع شکار فقط به شکار شیر می پرداخت و توجهی به گور و گوزن نمی کرد 

  ).فنِ روز

  دانش ویژه

  ز ایشان شدي بندِ هاروت سُستز افسونگران چند جادوي چُست               ک              

  کلیچه ربودندي از آفتاب     زبان آورانی که وقتِ شتاب                              

  )1386نظامی،(که رنجانم اندیشه ي خویش از آن     حکیماِن باریک بین بیش از آن                         

  سرِ زیرکان شد به داناتري             ربود از دلیران تواناتري                        

  چو خطّش قلم راند بر آفتاب               یکی جدول انگیخت از مشک ناب              

  )  1380نظامی،(جهان را زبون دید در دستِ خویش       حساب جهانگیري آورد پیش                      

  تجربه ي مفید

  )1380نظامی،(و صلح آزمود              ز جنگ اش زیان دید و از صلح سود جهانش گهِ جنگ                

  )1386نظامی،(زِ هر عبره کاندر شمار آمدَش               نمودارِ عبرت به کار آمدش                

  شد آگه که در عرضگاهِ جهان               نهفتیده ي کس نماند نهان               

  )همان(سرانجامِ کار آشکارا شود    به خاري که در سنِگ خارا شود                      

  قدرت جسمانی باال

  چنان شد که با زورِ بازوي او                     نچربید کس بر ترازويِ او               

  )1380نظامی،(را چو در زور پیچیدي اندام را                     گره برزدي گوش ضرغام                 

  )1386نظامی،(نجی کند ابر بر آفتاب چو شمشیرش آتش برآرد زِ آب                     میا              

  عناصر مدیریت

برنامه : هنري فایول که از او به عنوان پدر تئوري مدیریت یاد می شود؛ مدیریت را در قالب پنج عنصر عمده تعریف می کند

  ).1388جاسبی، .. عبدا(گی و کنترل رماندهی، هماهنریزي، سازمان دهی، ف
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با توجه به اینکه هماهنگی بیش از آن که یک وظیفه یا عنصر مدیریت به حساب آید، هدف مدیریت محسوب می گردد، 

کرد، وظایفِ اصلی مدیریت را می توان در پنج عاملِ برنامه ریزي، سازمان دهی، تأمین نیروي انسانی، هدایت و کنترل خالصه 

استخراج و با آن مقایسه می ) شرفنامه و اقبالنامه(که به ترتیب ضمن تعریف هر یک، نمونه هایی از اسکندرنامه ي نظامی 

  .گردد

  برنامه ریزي -1

برنامه ریزي یعنی ).  1386جان آر شرمر هورن،  (عبارت است از فرایند تعیین هدف ها و تدوین برنامه ها براي تحقق آنها 

ی براي آینده ي مطلوب تا بتوان توسطِ آن راه هاي مؤثر و قابل حصول را تعیین نمود و به زبانی دیگر نوعی آینده ریختن طرح

  .نگري است

به بیانی دیگر برنامه ریزي براساس پیش بینی و دورنگري درباره ي اینکه براي رسیدن به هدفِ معینی چه کاري، چگونه، در 

  ). 1388جاسبی، ... عبدا(چه افرادي بایستی انجام شود، استوار است طّیِ چه مدت زمان و به وسیله ي 

اولین گام در برنامه ریزي تعییِن هدف یا سلسله هدف هاست و هیچ برنامه اي بدون داشتِن هدف، معنی ندارد و بدوِن آن  

  ).1386جان آرشر مرهورن، (نمی شود امکان هماهنگی و وحدتِ عمل در انجامِ آن پیدا 

ي آشکار اصل تعیین هدف یا سلسله اهداف در برنامه ریزي را می توان در داستان نبرد اسکندر مقدونی با لشکر زنگیان نمونه 

به مقابله ي با دشمن چند هدف را ) اسکندر(از مثنوي شرفنامه مشاهده کرد که ارسطو وزیر خردمندِ روم ضمن تشویق پادشاه 

  :براي او ترسیم می کند

  وز راي               به پیروزِي شاه شد رهنمايوزیرِ خردمند پیر

  که برخیز و بخت آزمایی بکن           هالكِ چنان اژدهایی بکن

  برآمد مگر کاري از دستِ شاه             که شه را قوي تر کند پایگاه

  شود مصر و آن ناحیت راِم او              برآید به مردانگی نامِ او
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  دگر دشمنان را درآرد به خاك      شود دوست پیروز و دشمن هالك

  سکندر به دستوريِ رهنمون           ز مقدونیه بُرد رایت برون

  )1380نظامی،(یکی لشگر انگیخت کز ترك و تیغ             فروزنده برقش برآمد به میخ

  اصل مشارکت عمومی در تعیین هدف ها 1-2

ه ریزي است و می تواند درك، قبول و تعهّد افراد را نسبت به برنامه ریزي نهایی افزایش داده و مشارکت رمز اساسی برنام

رمز موفقیت اسکندر در تمامی جنگ هاي توسعه طلبانه ي او همین اصل بود که . موجب باال رفتن خالقیت افراد سازمان گردد

  .ذیالً به ذکر چند نمونه شاهد بسنده می شود

  ه راندي چو کوه            نبودي درش خالی از شش گروهشنیدم که هرجا ک

  زِ پوالد خایانِ شمشیرزن             کمر بسته بودي هزار انجمن

  ...ز افسونگران چند جادويِ چُست       کزیشان شدي بندِ هاروت سُست 

  چو کاري گره پیش باز آمدي         به مشکل گشادن نیاز آمدي

  ی          زِ هر کوکبی یاریی خواستیز شش کوکبه صف برآراست

  به اندازه ي جهدِ خود هر کسی     در آن کار یارب نمودي بسی

  به چندین رقیبانِ یاریگرش     گشاده شدي آن گره بر درش

  به تدبیر پیرانِ بسیار سال      به دستوريِ اخترِ نیک فال

  )1386نظامی،(مديچو زین گونه تدبیر سازآمدي         دو اسبه غرض پیشباز آ

  ازان فیلسوفان گزین کرد هفت       که بر خاطرِ کس خطایی نرفت
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  ارسطو که بُد مملکت را وزیر         بِلیناسِ برنا و سقراطِ پیر

  فالطون و والیس و فرفوریوس        که روح القدس کردشان دستبوس

  )انهم(همان هفتمین هرمسِ نیک راي    که بر هفتمین آسمان کرد جاي 

  ...شهِ دادگر داورِ دین پناه       چو دانشت کاورد رنگی سپاه 

  )1380نظامی،(ارسطويِ بیدار دل را بخواند      وزین دربسی غصّه با او براند 

  ...وزیرِ خردمند را خواند پیش              خبر دادش از رازِ پنهاِن خویش 

  یان را درآید شکستچه دستان توان آوریدن به دست           کز آن رنگ

  )همان(برانداز رایی که یاري دهد            ازین وحشتم رستگاري دهد 

  سازمان دهی -2

در بحث مدیریت، سازمان دهی را فرایند تعریف فعالیت هاي کاري و ترتیبِ گروه بنديِ افراد و سایر منابع به منظورِ انجامِ آن 

دیگر سخن سازمان دهی یعنی تعییِن موارد استفاده ي منظم از کلیه ي منابِع  به. فعالیت ها به بهترین نحو ممکن می دانند

  ). 1382فیضی، (موجود در نظام مدیریت 

برنامه ریزي جهت را مشخص می . بعد از برنامه ریزي نوبت به سازمان دهیِ امور می رسد تا برنامه ها به نحو مناسب اجرا شوند

  )1386، نجان آرشرمر هور(براي اجرا و به ثمر رساندنِ برنامه ها به وجود می آورد  کند و سازمان دهی نیز سیستم هایی را

  :و اینک نمونه هایی از متن شرفنامه که به صف آرایی لشکر توسط اسکندر در مقابل زنگیان اشاره دارد

  جهان از دلیرانِ لشکرشکن                  کشیده چو انجم بسی انجمن

  ...شتر       صدف را شبه رُست بر جايِ دُر  از آیینه ي پیل و رنگِ 
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  ...برآراست لشکر به آیینِ روم        چو آرایشِ نقش بر مُهرِ موم 

  زده لشکرِ رومِ رایت بلند        زمین در کمان آسمان در کمند

  به قلب اندر اسکندر فلیقوس    جناحی برآراسته چون عروس

  )1380نظامی،(برآورده چون بیستون  ز پیشِ سپه زنگیِ قیرگون        جناحی

  چو کاري گره پیش باز آمدي         به مشکل گشادن نیاز آمدي

  ز شش کوکبه صف برآراستی          زِ هر کوکبی یاریی خواستی

  به چند رقیبانِ یاریگرش            گشاده شدي آن گره بر درش

  ترِ نیک فالبه دستوريِ اخ      به تدبیر پیرانِ بسیار سال       

  )1363نظامی،(دو اسبه ش غرض پیشباز آمدي      چو زین گونه تدبیرساز آمدي          

  هدایت و رهبري -3

جاسبی، ... عبدا(رهبري عبارت است از تواناییِ ایجاد حالتی در کارکنان که با اعتماد به نفس و عالقه مندي انجام وظیفه نمایند 

1388 .(  

فیضی، (قق هدف هاي سازمانی ذ در دیگران و برانگیختن آنها براي همکاري با یکدیگر در جهتِ تحرهبري یعنی فرایند نفو

1383.(  

اسکندر در نبرد زنگی ها، وقتی حدود هفتاد نفر از سربازان و پهلوانان اش به دستِ زراجه ي زنگی به کام مرگ کشانده شده و 

یق، چاره را در این می بیند که براي از بین بردنِ ترس نیروها، برگرداندِن از پا در می آیند، در جایگاه یک رهبر و فرماندهِ ال

  :اعتماد به نفس و تحریضِ آنها به مبارزه، شخصاً پا به میدان گذاشته و با رجزخوانی، پهلوانانِ دشمن را قتل عام می کند

  بزد بانگ بر روي که اي زاِغ پیر             عقاب دلیر آمد آرام گیر
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  ...رنتابی عنان را ز راه             کنم بر تو عالم چو رویت سیاه اگر ب

  چه الفی که من دیوِ مردم خورم       مرا خور که از دیو مردم ترم

  من آن روم ساالرِ تازي هُش ام           که چون دشنه ي صبح رنگی کُش ام

  )1380نظامی،(نیل چو هندي زنم بر سرِ ژنده پیل        زند پیل بان جامه در خُمّ 

  سکندر بدو گفت چندین مالف       مران بیهده پیشِ مردان گزاف

  ز مردانگی الف چندین مزن        هراسان شو از سایه ي خویشتن

  )مانه(بترس ارچه شیري زِ شیرافکنان        دلیري مکن با دلیرافکنان 

  هماهنگی -4

بدون هماهنگی ممکن است افراد . براي پی گیري کارآمدِ تحقّقِ سازمانی استفرایندِ تلفیق فعالیّت واحدهاي مجّزا از یکدیگر 

نقشِ خود را در کُلِّ سازمان فراموش و تالش کنند به بهاي هدف هاي سازمان، خواسته هايِ واحدِ خود را جامه ي عمل 

  ).1383ی، فیض(بپوشانند 

دهند؛ براي جلوگیري  رادي که عملیّات گوناگونی را انجام میهماهنگی به معنیِ ایجاد ارتباط مناسب و منطقی میان وظایف اف

  ).همان(از اختالف مسئولیت و ایجاد وحدتِ عمل به منظور تحقّقِ اهداف مشترك سازمان است 

از مطالعه ي داستان جنگ اسکندر و دارا چنین استنباط می شود که عدمِ وجود فرایندِ هماهنگی در مدیریت دارا که آن هم 

در نهایت به  –ظلم و بیدادِ او در حقِّ زیردستان و عامل اصلی کشته شدن وي به دست دو تن از سرهنگان لشکرش بود معلولِ 

  .شکست سپاه ایران و پیروزي اسکندر و لشکر روم منجر شد

  به دارا دو سرهنگ بودند خاص             به اخالص نزدیک و دور از خالص

  دل آزردگی در میان آمده         ز بیدادِ دارا به جان آمد،      

  بر آن دل که خونریز دارا کنند     بر او کینِ خویش آشکارا کنند
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  چو زین گونه بازاري آراستند             به خون از سکندر امان خواستند

  که ماییم خاصانِ دارا و بس            به دارا زِ ما خاص تر کیست کس؟

  به خونریزِ او هم گروه آمدیم          زِ بیدادِ او چون ستوه آمدیم 

  ...بخواهیم فردا برو تاختن      زِ بیدادِ او مُلک پرداختن 

  و لیکن به شرطی که بر دسترنج         به ما برگشاده کنی قفلِ گنج

  زِ ما هر یکی را توانگر کُنی         به زر کارِ ما هر دو چون زر کنی

  به پیمان درخواسته داد دست  سکندر بدان خواسته عهد بست     

  ...نشد باورش کان دو بیداد کیش    کند این خطا با خداوندِ خویش 

  چو آن عاصیاِن خداوند کُش         خبر یافتند از خداوندِ هُش

  که بر گنجشان کامکاري دهد         به خونریزِ بدخواه یاري دهد

  )1380نظامی،(رداشتند حقِ نعمت شاه بگذاشتند           پِی کُشتن شاه ب

  کس از خاصگان پیِش دارا نبود           کزو دردلِ کس مدارا نبود

  دو سرهنگِ غّدار چون پیلِ مست          بر آن پیلتن برگشادند دست

  زدندش یکی زخم پهلوگذار           که از خون زمین گشت چون الله زار

  آمد یکی رستخیزدرافتاد دارا بدان زخمِ تیز          ز گیتی بر

  )همان(درخت کیانی درآمد بخاك           بغلتید در خون تنِ زخمناك 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  کنترل و نظارت -5

  ) 1383فیضی، (فرایندي است براي حصولِ اطمینان از این که فعالیت هاي انجام شده و برنامه ریزي شده با هم مطابقت دارد 

نی ایجاد شود و کارکنان، هدایت و برانگیخته شوند ولی هنوز هیچ در یک سازمان ممکن است برنامه ریزي و ساختار سازما

اطمینانی وجود ندارد که فعالیت ها آن گونه که برنامه ریزي شده اند و هدف ها به آن صورت که مدیران در نظر دارند تحقّق 

  ).همان(بنابراین نظارت به عنوان آخرین حلقه ي زنجیره اي وظایف مدیریت داراي اهمیت است . یابد

در حقیقت، نظارت و کنترل، توجه به نتایج امور، جهت اصالحِ عملکردِ زیردستان است و البته مدیراِن موفق در طول فراینِد 

  .نظارت، ضمن شناخت عملکردِ کارکنان متوجه تفاوت هاي فردي نیز می شوند

ب طوطیانوش به عنوان پیک و قاصد و روانه کردنِ او به از مصادیقِ بارز فرایند کنترل در داستان نبردِ اسکندر با زنگی ها، انتخا

سمت لشکر دشمن می باشد و این انتخاب حاصلِ نظارت مدبّرانه ي اسکندر فرمانده الیقِ لشکر روم بوده که در مسیِر این 

  :نظارت به شناخت واقعی از آن جوانِ سخنورِ توانا دست پیدا کرده و چنین مسئولیت خطیري را به او سپرد

  ز روي تنی بود بس مهربان          زبان آوري آگه از هر زبان

  دلیر و سخنگوي و دانش پرست          به تیر و به شمشیر گستاخ دست

  کشیده دَم اش طوطیان را به دام      سخن پروري طوطیانوش نام

  به شیرین سخن هاي مردم فریب             ربوده نیوشندگان را شکیب

  بیگاه و گاه              مُحاسب در احکام خورشید و ماه ندیمِ سکندر به

  سکندر به حکم پیام آوري         برِ خویش خواندش ز نام آوري

  بفرمود تا هیچ نارد درنگ           شتابان شود سويِ ساالرِ رنگ

  رساند بدو بیمِ شمشیرِ شاه              مگر بشنود باز گردد ز راه
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  نی کند     که آهن در آتش زبونی کندبه زنگی زبان رهنمو

  اند این سخنسی به زنگی رمجوانمرد گل چهره چون سروبن            ز رو

  که دارنده ي تاج و شمشیر و تخت            روان کرد رایت به نیروِي بخت

  ...جوان دولت و تیز و گردنکش است           گهِ خشم سوزنده چون آتش است 

  شد چرم گور              بدوزد سرِ موي بر پايِ مورچو بر شاخِ آهو ک

  چنان به که با او مدارا کنید            بنالید و عذر آشکارا کنید

  نباید که آن آتش آید به تاب            که ننشیند آنگه به دریاِي آب

  به مِهرش روان باید آراستن             مبارك نشد لیکن ازو خواستن

  )1380نظامی،(ح و جنگ آزمود       ز جنگش زیان دید و از صلح سود جهانش گهِ صل

  نتیجه گیري

مدیریت، علمی است که شالوده ي آن از قرن نوزدهم میالدي ریخته شده و در قرن بیستم با ظهورِ نظریه پردازاِن بزرگ جهانی 

حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و  این علم به یکی از شاخه هايِ علومِ مدرن تبدیل شده و تحوالتِ عظیمی را در

مدیریت را می توان در شکل سنّتِی آن نیز مشاهده کرد و بی شک در تقسیم بنديِ علوم در ادواِر گذشته . غیره رقم زده است

  .به مدیریت هم توجه می شده است

کلیله و دمنه،  براي مثال. تی استبسیاري از کتب گذشتگان به ویژه متون کالسیکِ فارسی سرشار از آموزه هاي مدیری

  .قابوسنامه و سیاست نامه جزو کتاب هاي مدیریتی به حساب می آیند

کشورداري، شیوه ي تعامل با دوست و دشمن، عدالت ورزي، رعایت حقوقِ شهروندان از مواردي است که در متون یاد شده مّد 

  .نظر قرار گرفته است
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نوبه ي خود در آثار ارزشمند خود اعمّ از غنایی، حماسی، عرفانی و تعلیمی به این عنصر  منظومه سرایانِ بزرگِ ایرانی نیز به

  .دقّت کرده اند

از این میان آثار . عقل گراییِ مطرح در این نوشته ها به نوعی می تواند با شیوه هاي مدیریتی آنها ارتباط مستقیم داشته باشد

نمونه هایی از منظومه هاي ) شرفنامه و اقبالنامه(خسرو و شیرین، اسکندرنامه . حکیم نظامی گنجه اي بسیار برجسته می نماید

  .نظامی حاوِي مطالب بسیار سودمند در این حوزه به شمار می آید

مقاله ي حاضر به بررسی نمودهاي مدیریتی در اسکندرنامه ي آن حکیم فرزانه پرداخته و آن را با نظریه ها و عناصر مدرِن 

  .کرده است مدیریتی مقایسه

پژوهشِ پیشِ رو نشان می دهد که صاحبان منظومه هاي شعري فارسی، همچون نظامی، داراي افکار بلند اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی به ویژه مدیریتی بوده اند؛ چرا که بدون داشتنِ چنین توانایی ها هرگز نمی توانستند به موقعیّت و جایگاه هاي فعلی 

  .برسند

برنامه ریزي، سازمان . همواره جاودانه اند؛ هم چنان که آثارِ این نابغه هاي ادبی ماندگار و همیشگی استاندیشه هاي بزرگ 

دهی، هدایت و رهبري، هماهنگی و کنترل و نظارت پنج اصل مهم مدیریتی است که به تبیین و تطبیق آنها در ابیات دو 

  .منظومه ي شرفنامه و اقبالنامه ي نظامی اهتمام شده است
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