
 

 

 

، رویکرد سعدی به مسائل اجتماعی و تطبیق و «سعدی و مدیریت»این محفل با توضیح مهندس زهری در خصوص چرایی انتخاب موضوع 

 های مدیریت امروزی آغاز شد.  مقایسۀ آن با نظریه

ی و رّف متخلص به سعدمُصلح بن عبداهلل بن مش ینالد ابومحمّد مُشرفدر مقدمۀ گفتار، مختصری از تاریخچۀ زندگی سعدی گفته شد. 

ی گرفته شده است. او ابوبکر بن سعد بن زنگ یناتابک مظفرالدهجری قمری بوده و تخلص او ظاهراً از نام   615تا  600های  احتماالً زادۀ سال

رهای دور رفت و در جوانی به مدرسه نظامیۀ بغداد رفت و به تحصیل ادب، فقه و کالم، تفسیر و حکمت پرداخت. سعدی پس از تحصیل، به سف

عالوه،  نگاشت. به 656و گلستان را در سال  655نامه یا بوستان را در سال  پس از بازگشت به شیراز، شاهکارهای خود را خلق نمود. سعدی

در  694تا  690های  بند، رباعیات، مقاالت و قصاید عربی وی در کلیات سعدی گرد آمده است. سعدی بین سال قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیع

 شیراز درگذشت.
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سُرایان جهان است. نثر گلستان زیباترین نثر فارسی  ترین سخن به گفتۀ محمدعلی فروغی، در مقدمۀ کلیات سعدی، سعدی یکی از بزرگ

این است که ای بهتر ممکن نیست. نثرش مزۀ شعر و شعرش روانیِ نثر را یافته است. حق  ای است که انتخاب واژه گونه است و انتخاب واژگان به

گوییم.  ایم سخن می صد سال است به زبانی که از سعدی آموخته صد سال قبل به زبان ما سخن نگفته، بلکه ما هستیم که هفت سعدی هفت

پروری دعوت نکرده و از سایر نکات کشورداری غفلت ننموده است.  کس به اندازۀ سعدی، پادشاهان را به حُسن سیاست، دادگری و رعیت هیچ

ایانِ مقدمه، مهندس زهری متنی که در مراسم تجلیل از استاد کیارستمی در کانون خوانده بودند را قرائت کردند که در آن به کالم موجز در پ

 سعدی اشاره شده بود.

. در ادامه، در بخش گفتار، بخشی از رویکردهای سعدی در گلستان و بوستان انتخاب شده و هر کدام با نگاه مدیریت امروز مقایسه شده است

 شود به اختصار آمده است. هر کدام از رویکردها به همراه گفتمانی که در مدیریت امروز از آن صحبت می

 گلستان سعدی:

 گلستان، باب اول، حکایت دوم: -1

 زان پیشتر که بانگ بر آید فالن نماند.........  خیری کن ای فالن و غنیمت شمار عمر 

o  زیستی ثمربخش  و سازمانی باید با اهداف عالیه جامعه و الزامات همنگاه مدیریت امروز: اهداف شخصی

 موازی و هماهنگ باشد.

 گلستان، باب اول، حکایت سوم: -2

 پدر به کراهت و  ی،بار ی.برادران بلند و خوب رو یگرو د یر،که کوتاه بود و حق یدمرا شن یا زاده ملک

که نادان  ،کوتاه خردمند به !پدر یا» :آورد و گفت یپسر به فراست استبصار به جاکرد.  یاستحقار درو نظر م

 .«بهتر یمتنه هر چه به قامت مهتر به ق !بلند

o :افکت-مدیران در ارزیابی همکاران، مراقب هالو نگاه مدیریت امروز  (halo effect باشند و برای این )

 های فرد را در نظر بگیرند.  ارزیابی تنها توانمندی

 چهارم: گلستان، باب اول، حکایت -3

 یشانا یدبلدان از مکا یتنشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رع یدزدان عرب بر سر کوه یفۀطا 

 .خود ساخته یگرفته بودند و ملجأ و مأوا یاز قلّه کوه یعمن یو لشکر سلطان مغلوب به حکم آنکه مالذ .مرعوب



 یلگذشتن به پ یدپر شد نشا یل ......... چوگرفتن به ب یدچشمه شا سرِ

o :نگری سیستماتیک و عالج واقعه قبل از وقوع آینده نگاه مدیریت امروز 

  ......... ستا نااهل را چون گردکان بر گنبد یتتربپرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است 

o :این نظر نسبتاً مطلق سعدی درباره تربیت با دانش امروز تطبیق چندانی ندارد. با  نگاه مدیریت امروز

علم امروز معترف است که تغییر و ترمیم شخصیت گرچه غیرممکن نیست، اما آسان هم نیست. از  این وجود،

تر نیز  های آنی شد و تالش شود تا از افرادی با توانمندیِ کم سوی دیگر، در مدیریت، نباید تسلیم قضاوت

 استفاده شود.

 گلستان، باب اول، حکایت هشتم: -4

 یدمد یکنمعلوم نکردم و ل ییخطا» :گفت ی؟که بند فرمود یدیپدر را چه خطا د یرانهرمز را گفتند وز 

 .«ستا کران یب یشانکه مهابت من در دل ا

 به جنگ ییبا چنو صد بر آ یم ......... وگرحک یاز آن کز تو ترسد بترس ا

o :ری و شنیدن فک کنند، بیش از همه روحیۀ هم مدیرانی که چنین جوی را ایجاد می نگاه مدیریت امروز

گیری  شود که همکاران در همۀ سطوح، در تصمیم پیشنهادهای مفید از سوی همکاران است. توصیه می

 مشارکت داده شوند.

 گلستان، باب اول، حکایت دهم: -5

 گوهرند یکز  ینشدر آفر یکدیگرند ......... که یآدم اعضا یبن 

 عضوها را نماند قرار ......... دگر به درد آورد روزگار یچو عضو

 یکه نامت نهند آدم ی ......... نشایدغم یب یگرانکز محنت د تو

o :ها در نظر بگیرید. این  در انتخاب افراد و همکاران، مشخصۀ اصلی را انسانیت آن نگاه مدیریت امروز

 های مثبت دیگر را در فرد به همراه دارد. ویژگی، بسیاری از ویژگی

 گلستان، باب اول، حکایت نوزدهم:  -6



 به روستا رفت تا  یغالم .کباب کردند و نمک نبود یدص یروان عادل را در شکار گاه یناند که نوش آورده

قدر چه خلل  ینگفتند از ا «.نشود و ده خراب نگردد یبستان تا رسم یمتنمک به ق» :گفت یرواننوش .نمک آرد

 «.یدهرس یتغا ینبد تاکرده  یدیهر که آمد برو مز ،بوده است یاندک ظلم در جهان اوّل یادبن» :گفت ید؟آ

 یخآورند غالمان او درخت از ب یبی ......... برملک خورد س یتاگر ز باغ رع

o :وهوا و فرهنگ  رفتار مدیران غالباً سرمشق دیگران و برداشت همکاران از حال نگاه مدیریت امروز

 شود. سازمان می

 گلستان، باب اول، حکایت بیستم:  -7

 سلطان آباد کند ۀتا خزان یخراب کرد یترع ۀکه خان یدمرا شن یغافل! 

 آنچه کند دود دل دردمندد ......... آتش سوزان نکند با سپن

o :ها، نباید تنها در آن بخشی که مشکل رخ داده به دنبال  بر اساس تئوری سیستم نگاه مدیریت امروز

 علت گشت. 

 ودوم:  ، باب اول، حکایت بیستگلستان -8

 یلپ یپا یرست زوحال ت ......... همچو حال مور یگر بدان یتپا یرز 

o :ها قرار دهید. برای درک همکاران، خود را در موقعیت آن نگاه مدیریت امروز 

 وچهارم:  گلستان، باب اول، حکایت بیست -9

 اهل خرد ینددار ب کمان گذرد ......... از یاز کمان هم یرگرچه ت 

o :گیرند، مسئولند، ولی  ای که در سازمان به عهده می کارکنان گرچه نسبت به وظیفه نگاه مدیریت امروز

ها است. در واقع، مدیران  تری دارند و مسئولیت کار همه ارکان دیگر بر عهده آن مدیران ارشد مسئولیت بزرگ

 ها و ... هستند. راه حل مسئول کنترل، کشف نارسایی، بررسی علل مشکل، یافتن و اجرای

 ویکم:  گلستان، باب اول، حکایت سی -10



 یدگرگونه را یشاناز ا یکیو هر  کردند یهم یشهاز مصالح مملکت اند یدر مهم یرواننوش یوزرا 

 یدر نهانش گفتند را یرانوز .آمد یارملک اخت یبزرجمهر را را .کرد یشهاند یریتدب ینلک همچنو مَ زدند یهم

به  ید،تر است تا اگر خالف صواب آ یملک اول یرا»]...[  :گفت یم؟حک ینبر فکر چند یدید یّتملک را جه مز

 «باشم. یمنعلت متابعت از معاتبت ا

o :این پاسخ، گرچه برخاسته از یک واقعیت بوده اما در سنجش مردود است. و البته،  نگاه مدیریت امروز

 وجود چنین جوی تقصیر مدیریت مجموعه است.

 وهشتم:  ب اول، حکایت سیگلستان، با -11

 بود  یشانو بزرگمهر که مهتر ا گفتند یسخن هم یدر به مصلحت یحکما به حضرت کسر یگروه

بر  ،ست مراا شما بر صواب یکه را ینمچو ب »]...[ یی؟ گفت:بحث سخن نگو ینخاموش. گفتندش چرا با ما در ا

 «سر آن سخن گفتن حکمت نباشد.

o :های  شود و بعضاً ماندن در بحث در جلسات گروهی، معموالً مدیریت وقت نمی نگاه مدیریت امروز

 گیرد. غیرضروری، زمان بررسی سایر امور مهم را می

 گناه است ینمخاموش بنش ......... اگر و چاه است یناکه ناب ینمو گر ب 

o :روهای جوان در زمان اهمیت اساسی کنترل و راهنمایی. به ویژه الزم است که به نی نگاه مدیریت امروز

مناسب مشاورۀ الزم داده شده و نارسایی کارشان بررسی شود. در عین حال، مدیر باید نشان دهد که مایل به 

 ها است. همکاری با آن

 گلستان، باب دوم، حکایت یکم:  -12

 ها  به طعنه سخن یدر حق و یگراندر حق فالن عابد که د ییرا چه گو ییپارسا» :از بزرگان گفت یکی

 «؟فته اندگ

 انگار یکمرددان و ن ینی ......... پارساهر که را جامه پارسا ب

o :در مدیریت، اصل بر برائت است، اما بدیهی است که آشنا نمودن با اهداف سازمان،  نگاه مدیریت امروز

 تشویق، کنترل، انتقاد سازنده و ... بر عهده مدیر است.



 ویکم:  گلستان، باب دوم، حکایت سی -13

  آمده بود یدپد یدمشقم ماللت یاراناز صحبت... 

 یاز دهان و دست گرگ ی ......... رهانیدرا بزرگ یگوسپند یدمشن

 یدبنال یگوسپند از و ید ......... روانشبانگه کارد در حلقش بمال

 یعاقبت خود گرگ بود یدمد ی ......... چواز چنگال گرگم در ربود که

o :گویند که ما از یک  بعضی مدیران، با اتخاذ سیاست اشتباه، فریبکارانه به همکاران می نگاه مدیریت امروز

اعتماد کارکنان به مدیر و عدم رضایت  تر باعث سلب  کنند. این کار بیش خالف آن عمل می ایم، اما به خانواده

 شود. ها می شغلی آن

 وهفتم:  گلستان، باب دوم، حکایت سی -14

 به حکم آن که  کند یمتکلمان در من اثر نم یزدالو ینسخنان رنگ یناز یچه» :پدر را گفت یهیفق

 «؟موافق گفتار یرا فعل یشانمر ا بینم ینم

 اندر کس یردنگ یدچه گو ......... هر را که گفت باشد و بس یعالم

 به خلق و خود نکند یدبگو ......... نه آن کس بود که بد نکند عالم

o :شان یکی نباشد، اعتماد و دلبستگی ملی همکاران را از  ر حرف و عملمدیران اگ نگاه مدیریت امروز

( به سمت این رفته که سیستم organizationدهند. باید توجه کرد که امروزه تئوری ارگانیزیشن ) دست می

 هرمی در حال افول است و باید به سراغ سیستم عرضی رفت.

 گلستان، باب سوم، حکایت هفتم:  -15

 نخواهد یزیآنکه دلم چ» :گفت ؟را گفتند دلت چه خواهد یرنجور»! 

o :گرچه این حرف درست است، اما در مدیریت مواردی بوده که مدیر با مطرح کردن  نگاه مدیریت امروز

دلی کارکنان را جلب نماید و از بحران عبور کند. لکن،  فکری و هم صادقانه مشکالت با همکاران، توانسته هم

 های غیرعملی بود. ودگذشتگینباید متوقع ازخ

 گلستان، باب چهارم، حکایت هفتم:  -16



 سخن یانسخن در م یاورم.........  سخن را سر است اى خردمند و بن 

 خموش یندسخن تا نب ......... نگوید و فرهنگ و هوش یرتدب خداوند

o :ها به مدیران است. گرچه در عمل متاسفانه  ترین توصیه گوش شنوا داشتن از مهم نگاه مدیریت امروز

 کنند. تر مدیران به این امر توجه می کم

 گلستان، باب چهارم، حکایت دوازدهم:  -17

 یبرداشت یهدهب یادو فر ی،الصوت خود را خوش آواز پنداشت یهکر یبیخط. 

 یدنما سنبدم حَ ......... کاخالق برنجم یاز صحبت دوست

o :گان دور او  مایه ای از بی اگر سخن چاپلوسان خوشآیندِ مدیری باشد، به زودی حلقه نگاه مدیریت امروز

 برند. گیرند و مجموعه را به سمت شکست می را می

 گلستان، باب پنجم، حکایت دوم:  -18

 و خنده یدرآمد به باز ......... چون رخسار یخواجه با بنده پر 

 کشد بار ناز چون بنده ......... وین عجب کو چو خواجه حکم کند نه

o :آید و در هر موسسه  ترین نقاط ضعف مدیر به حساب می این موضوع، یکی از مهم نگاه مدیریت امروز

 شود. کدها و قوانینی برای مبارزه با آن در نظر گرفته می

 گلستان، باب ششم، حکایت چهارم:  -19

 از پس  یفضع یرمردیسست مانده. پ ای یوهکر یرانده بودم و شبانگاه به پا سخت یبه غرور جوان یروز

 :گفت !«ستا رفتن یچون روم که نه پا» :گفتم «ست؟ا خفتن یکه نه جا ینیچه نش: »و گفت آمد یکاروان هم

 .«و گسستن یدناند رفتن و نشستن به که دو که صاحب دالن گفته یدینشن ینا»

o :آالت و نگهداری  ی که با تمرکز بر افزایش تولید، توجهی به سرویس ماشینمدیران نگاه مدیریت امروز

 کنند. آالت به مجموعه تحمیل می گی ماشین ندارند، بار مالی شدیدی را به دلیل خرابی و ازکارافتاده

 گلستان، باب هفتم، حکایت دوم:  -20

 ید.اعتماد را نشا یادنلک و دولت که مُ یدکه جانان پدر هنر آموز داد یپسران را پند هم یمیحک 



o :تخصص و مهارتی را بیاموزید که مورد نیاز جامعه است. نگاه مدیریت امروز 

 

 گلستان، باب هفتم، حکایت سوم:  -21

 یشگان، انبتهم اهلل نباتا حسنا اجتهاد از آن ب هاخالق خداوندزاد یبزاده را در تهذ واجب آمد معلم پادشه 

 !کردن که در حقّ عوام

 خشک جز به آتش راست یچ ......... نشودپ یتر را چنانکه خواه چوبِ

o :چنین امری در مدیریت امروز به کلی مردود است. جدیت برای معلم و والدین مهم  نگاه مدیریت امروز

 است، اما بیش از آن برای تاثیرگذاری باید محبوبیت داشته باشند.

 گلستان، باب هفتم، حکایت یازدهم:  -22

 اما در  ]...[در مسطور آمده است که سه نشان دارد » :گفت .از بلوغ یدمرا پرس یزرگطفل بودم که ب

 « یشکه در بند حظّ نفس خو یاز آن باش یشعال ب حق جلّ و یآنکه در بند رضا بس نشان دارد: یک یقتحق

  خواند یآدم یدنشا یقشتحق یست ......... بهو گر چل ساله را عقل و ادب ن

 دل به دست آر یرا گر توان یست ......... یکیهنر ن یادست آوردن دن به

o :برای تجربۀ یک مدیریت موفق، جلب دلبستگی همکاران اهمیت بسیاری دارد. نگاه مدیریت امروز 

 گلستان، باب هفتم، حکایت هفدهم:  -23

 داز ان بدرقه همراه من شد سپرباز چرخ یجوان .پر خطر یانسفر بود و راه از حرام یانماز بلخ بام یسال

که دو هندو از پس سنگی سر بر آوردند و قصد قتال ما کردند به دست  ،ما درین حالت . ]...[زور یشسلحشور ب

تیر و کمان را دیدم از دست جوان ]...[  «چه پایی؟» :جوان را گفتم !یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی

 .افتاده و لرزه بر استخوان

 خمّ کمند یرشرزه در آرد به ز یرش ......... که رستف یدهگران مرد کار د یکارهاه ب

o :شود که در مجموعه به افراد باتجربه انگیزه ایجاد  به مدیران جوان هشدار داده می نگاه مدیریت امروز

 مند شوند. ها بهره ترها از تجربۀ آن کنند تا با ماندن این افراد، جوان



 گلستان، باب هشتم، بخش ششم:  -24

  یستگر چه عمل کار خردمند ن.........  مفرما عملجز به خردمند 

o :روز کردن  رغم تایید این سخن، اما باید توجه داشت که خردمندان نیز نیازمند به علی نگاه مدیریت امروز

 دانش خود هستند.

 گلستان، باب هشتم، بخش هفتم:  -25

 یکان.ست بر نا رحم آوردن بر بدان ستم 

o :اگر در سازمانی کنترل و ارزیابی و تشویق و تنبیه مناسب وجود نداشته باشد،  نگاه مدیریت امروز

 کند. کیفیت و سرعت کار به حداقل سقوط می

 گلستان، باب هشتم، بخش هفدهم:  -26

 یرکن که از تو س ینه چندان درشت .ببرد یبتوقت ه یاز حد گرفتن وحشت آرد و لطف ب یشخشم ب 

 .شوند یردلکه بر تو  یگردند و نه چندان نرم

 شبانی با پدر گفت ای خردمند ......... مرا تعلیم ده پیرانه یک پند

 مردی کن نه چندان ......... که گردد خیره گرگ تیزدندان بگفتا نیک

o :ها مشارکت  گیری بُرد بهتر اهداف، الزم است که همکاران در تصمیم برای پیش نگاه مدیریت امروز

ها را  ای باشد که افراد بتوانند نارسایی شوند. به عالوه، فضای موسسه باید به گونهداشته و از سود مالی آن منتفع 

 با مدیران در میان بگذارند.

 گلستان، باب هشتم، بخش بیستم:  -27

 خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نمانَد. یکه تا به حد یدپادشه با 

o :روند، اگر عادالنه نباشد، بر ذهنیت  یلی از موسسه میرفتار با همکارانی که به هر دل نگاه مدیریت امروز

 کند. گذارد و فضای موسسه را مسموم می سایر همکاران تاثیر منفی می

 ونهم:  گلستان، باب هشتم، بخش بیست -28

 یرد.اش صالح نپذ سخن یرد،نگ یبع یمتکلّم را تا کس 



 یشنادان و پندار خو ینتحس یش ......... بهغرّه بر حُسن ِ گفتار ِ خو مشو

o :ای مهم همۀ اعضای  المللی، زمانی که درباره مسئله های بزرگ بین وقتی در شرکت نگاه مدیریت امروز

 تری بررسی شود. شوند تا مسئله به شکل دقیق مدیره با آن موافقند، دو مخالف غیرواقعی انتخاب می هیئت

 وسوم:  گلستان، باب هشتم، بخش سی -29

 دیر نپاید ،هر چه زود برآید. 

 ینیچ یا چهل سال کاسه ......... به که کنند ام یدهخاک ِ مشرق شن

 بینی یهم اش یمتق ......... الجَرَم کنند در مَردَشت یبه روز صد

o :زند. تبلیغات تجاری نادرست اگرچه در  حرف اول را در صنعت امروز کیفیت می نگاه مدیریت امروز

 شود. اثر آن در بلندمدت خنثی و موجب سلب اعتماد مشتریان می مدت ممکن است موثر باشد، ولی کوتاه

 ونهم:  گلستان، باب هشتم، بخش چهل -30

 ید.نه آنکه عطار بگو ید،مشک آن است که ببو 

o :رسانی درست را  باز هم اشاره به اهمیت کیفیت است. با این حال، نباید نقش اطالع نگاه مدیریت امروز

 نادیده گرفت.

 وششم:  بخش پنجاه گلستان، باب هشتم، -31

 به سنگ ینفسش نشکن یکتا به  ی ......... زنهارا به چند سال شود لعل پاره یسنگ 

o :شود. تر از خود بسیار توصیه می تر و مسن رعایت احترام همکاران باتجربه نگاه مدیریت امروز 

 گلستان، باب هشتم، بخش شصتم:  -32

 یزگارز دانشمند ناپره ......... به روزگار یشانعام نادان پر 

 دو چشمش بود و در چاه اوفتاد .........  وین از راه اوفتاد یناییبه ناب کان

o :های  ویژه انحراف از ارزش ای دارد. به خطاهای مدیران تاثیر اهرمی بسیار شکننده نگاه مدیریت امروز

 شود. اجتماعی که موجب دلسردی همکاران می

 ویکم:  گلستان، باب هشتم، بخش شصت -33



 و  یبنه یشششرط آن که مرهم ره اال ب ی،سال مپرس که چون تنگ یحال را در خشک یفضع یشدرو

 یشش.پ یمعلوم

o :ها از همکاران وقعی ننهند، به مرور همکاران متوجه  چنانچه مدیران به نظرسنجی نگاه مدیریت امروز

 گذارد. مجموعه می این موضوع شده و تاثیر منفی خود را بر

 

 



 بوستان سعدی:

 بوستان، باب اول، بخش شانزدهم:  -34

 یدبستان نگه کرد و د برید ......... خداوند یبر سر شاخ، بن م یکی 

 کند یبا من که با نفس خود م کند ......... نه یمرد بد م ینگر ا بگفتا

o :وقوع چنین مثالی گرچه دور از ذهن است، اما مصادیق بسیاری در روزگار ما دارد؛ از  نگاه مدیریت امروز

 تر قربانیان معضالت خودشان نیز در آن نقش دارند. گی، ترافیک و... . در واقع، بیش جمله مصرف دخانیات، آلوده

 وهشتم:  بوستان، باب اول، بخش بیست -35

 ستا به چشمش نکو یداز تو آ نچ......... هرآ خود که دوست یرتز دشمن شنو س 

o :ویژه، اگر چنین  دوست واقعی آن است که اشتباه دوست خود را به او گوشزد کند. به نگاه مدیریت امروز

 فرهنگی در موسسات نباشد، مقصر آن مدیران هستند.

 ونهم:  بوستان، باب اول، بخش بیست -36

 ستا فالن خار در راه تو یدکه گو.........  ستا به نزد من آن کس نکوخواه تو 

 یقو یتمام است و جور روی ......... جفایی یگمراه گفتن نکو م به

o :اینکه هر نقدی را بپذیریم صحیح نیست، بلکه باید هر موضوعی به دقت در نوع خود  نگاه مدیریت امروز

 بررسی شود.

 ونهم:  بوستان، باب چهارم، بخش بیست -37

 یتا به مرگ اندک یماریشب ......... زیکی که مهمانش آمد  یدمشن 

 یزاز او خلق راه گر یز ......... گرفتندو خفت و خ یدنو نال یادز فر

 پراکنده گفتن گرفت ......... مسافر دم که چشمانش خفتن گرفت یکبه 

 نامند و ناموس و زرقند و باد ......... که نسل ناپاک باد ینلعنت بر ا که

 بخفت یدم چرا غافل از و یک ......... که گفتمنکر به معروف  یها سخن



 ناالن چه گفت؟ یشکه درو ......... شنیدی گفت معروف را در نهفت یکی

 نامردمان گم مکن یشپ ......... کرم مراعات مردم مکن یمنگو

 که گفت یشانپر ینمشو زا ......... پریشان دالرام جفت یو گفت ا یدبخند

 خوش آمد به گوش یناخوش از و ......... مرا کرد بر من خروش یاز ناخوش گر

o :در صورت مواجه شدن با یک رفتار نادرست، پیش از هر قضاوتی، اول علت آن را  نگاه مدیریت امروز

 بررسی کنید و در نظر بگیرید.

 ونهم:  بوستان، باب هفتم، بخش بیست -38

 ک و مردانه بوددر وعظ چاال ......... که هنرمند فرزانه بود یجوان 

 عارضش خوشتر از خط دست ......... خط و صاحبدل و حق پرست نکونام

 درست یحرف ابجد نگفت ......... ولی در بالغات و در نحو چست قوی

 ندارد فالن یشیندندان پ ......... که را بگفتم ز صاحبدالن یکی

 یگوم یگرد یهودهجنس ب ینا ی ......... کزمن سرخ رو یز سودا برآمد

 چندان هنر چشم عقلت ببست ......... ز که هست یدید یبهمان ع یدر و تو

o :ها بود. افکت-تر گفته شد، باید مراقب هالو در ارزیابی افراد، همانطور که پیش نگاه مدیریت امروز 

در ابتدا و پایان بخش نخست، جناب آقای حسن زهری محفل را مهمان صدای گرم خود نمودند و قطعه 

 و ای ایران را اجرا نمودند. دیلمان

 

از تمام عزیزانی که ما را در به شعر و نثرخوانی آزاد پرداختند. در بخش دوم، همچون روال گذشته، حاضران 

 .مسپاسگزاری ،اند م کمیته شعر و ادب همراهی نمودهو یک محفل پنجاه

 کمیته شعر و ادب

 دانشکده فنی دانشگاه تهران لیالتحص فارغکانون مهندسین 


