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فصلنامة علمی ـ پژوهشی

انسانها هميشه تالﺵ ميكنند تﺼوير مطلوبي از خود در ﺫهن ديگران ايجاد كنند .تﺼور
و قﻀاوت ديگران براﻱ فرد اهميت دارد .در افراد تمايلي وجود دارد كه حتي بيهيﭻ
نفﻊ خاﺻي ،تﺼور مﺜبتي از خود اراﺋه دهند و سعي كنند كه ديگران آنان را بﭙﺬيرند و
درموردشان خوﺏ فﻜر كنند .زندﮔي سرشار از موقعيتهايي است كه فرد بدون استفاده از
هنر مديريت برداشت در تعامالت و ارتباطات خود با ديگران دﭼار مشﻜﻞ ميشود .براﻱ
برقرارﻱ ارتباطات مﺆثر ،ﻻزم است افراد در انتﺨاﺏ كلمات ،لﺤن ﺻدا ،حركات بدن و
ﻇاهر خود تﻐييراتي بهوجود آورند تا تﺼوير مطلوﺏترﻱ از خود بهنمايﺶ ﮔﺬارند .افراد
بدون آنﻜه متوجه باشند ،ازطريﻖ طرز لباﺱپوشيدن ،ﺻﺤبتكردن ... ،تﺼويرﻱ در ﺫهن
فرد مقابﻞ ايجاد ميكنند كه ﮔاهي اين تﺼوير ،مﺜبت و ﮔاهي منفي است.
شايد تﺼور شود كه خوﺏمطرﺡكردن ،بيشتر به خوﺵاقبالي فرد بستگي دارد؛ اما ﭼنين
نيست .انديشمندان ﻏربي مديريت اعتقاد دارند مديريت برداشت يﻚ مهارت است و مانند
هر مهارت ديگرﻱ ميتوان آن را آموخت و بهكار بست .اما در ديدﮔاه سعدﻱ ــ كه براﻱ
باطن اهميت بيشترﻱ قايﻞ است ــ اعتقاد بر آن است كه هر فردﻱ بايد به باطن خود
توجه كند و ﻇاهر خود را براﻱ ديگران نيارايد .اﮔر فرد شايستگيهاﻱ ﻻزم را داشته باشد،
آن شايستگيها خودبهخود با مرور زمان براﻱ ديگران آشﻜار خواهد شد.
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مقدمه

هميشه يﻜي از آرزوهاﻱ بشر ،خودشناسي بوده است» .خودشناسي« بهمعناﻱ كشﻒ

خود است و پيبردن به اينﻜه انسان دو جنبﺔ متﻀاد دارد :جنبﺔ معنوﻱ و جنبﺔ حيواني .جنبﺔ
معنوﻱ كه »روﺡ ملﻜوتي« يا »آدميت« نام دارد ،سرﭼشمﺔ تمامي فﻀايﻞ و معنويات خاﺹ
انسان است؛ و جنبﺔ بهيمي ،منشﺄﻱ خور و خواﺏ ،خشم ،شهوت ،حسادت ،بﻐﺾ كينه،
اﺿطراﺏ و آشفتگي است» .خودشناسي« بهمفهوم واقعي ،يعني كشﻒ جنبﺔ معنوﻱ خود و

برخوردارﻱ از يﻚ زندﮔي سرشار از شادﻱ و سرور و خوشي؛ يعني اطالﻉ و آﮔاهي از نيروﻱ

دروني و بﺨﺶ واﻻتر وجود خود و اتﺼاﻝ به عالم سماوﻱ و ملﻜوتي .مﺤدودند افرادﻱ كه در
دنياﻱ مدرن توانستهاند با شناخت جنبﺔ معنوﻱ خود ،به خﺼوﺻيات و كيفيات آن پي ببرند.
فردﻱ كه به عاليترين مرتبﺔ انساني رسيده و به اوﺝ قلﺔ حيات نايﻞ آمده ،اﮔر ملﻚ عالم
را هم در تسﺨير خويﺶ داشته باشد ،ﭼنان بيتعلﻖ بدان مينگرد كه ازدستدادنﺶ ﺫرهاﻱ

دﻏدﻏه و نگراني در او بهوجود نميآورد .انسان ميتواند به جنبﺔ واﻻﻱ معنوﻱ خود نزديﻚ
شود و كماﻝ فردﻱ خويﺶ را متجلي سازد.
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سلوك در مراتﺐ كماﻝ انساني ،تنها در شﺄن كسي است كه خود را از تﺄثير هرﮔونه نفوﺫ

اخترﻱ آزاد كرده است .جنبﺔ حيواني انسان هميشه تﺄكيد ميكند كه فرد درقلمرو ﻇواهر ،ماﻝ
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و ساير دستاوردهاﻱ مالي تالﺵ كند .برطبﻖ معيارهاﻱ مادﻱ ،ﻇواهر (ﺻورت) عمدهترين
عامﻞ در زندﮔي بهشمار ميرود و ﻇاهر بر باطن برترﻱ دارد .ﻇواهر دنيوﻱ ،نقاﺏهايي است

كه انسان با توسﻞ به آن ،خود را از تماﺱ با جنبﺔ معنوﻱ خود بازميدارد .قلمرو جنبﺔ حيواني،

توجه به ﻇاهر و ﺻورت است .طبيعي است كه هرﮔاه انسان معتقد شود كه زمين وطن

اﺻلي او است ،با پيروﻱ از فرامين خودپرستي ،هويت خود را به حﻀور در روﻱ زمين مﺤدود
ميكند ،و خشنودﻱ و شادماني خود را به اشيا ،امواﻝ و ساير ﻇواهر مادﻱ وابسته ميداند .اما

انسان جنبﺔ معنوﻱ نيز دارد .بُعد معنوﻱ انسان به او ميآموزد كه جزيي از ﺫات الهي است
و فقﻂ به اين جهان مادﻱ تعلﻖ ندارد .بهرهمندﻱ از اين آﮔاهي ،مانﻊ از آن ميشود كه فرد

ديگران را برحسﺐ ماﻝ و ثروت ،ﻇواهر و حتي رفتار ﻇاهرﻱشان ارزيابي كند .به فرد توﺻيه

ب
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بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

ميشود كه ديگران را باتوجه به الوهيتي كه در درونشان جارﻱ است ،شناسايي كند و بدون
توجه به ﻇواهر ،به ساير انسانها عشﻖ و مهرباني ارزاني كند.

انساني كه جنبﺔ معنوﻱ قوﻱ دارد ،هميشه خداوند را يار و ياور خويﺶ ميداند .او از

اين موﺿوﻉ آﮔاه است كه جهان يﻚ ايستگاه ميان راه است؛ مﻜاني است كه ساكنان آن

با تمامي امواﻝ و داراييها و جاه و مقامشان ،با ﮔﺬشت زمان فرسوده ميشوند و از رونﻖ

ميافتند و درنهايت نابود ميشوند .اﮔر احساﺱ رﺿايت و كاميابي انسان درﮔرو كسﺐ

دستاوردهاﻱ مادﻱ بيشتر باشد ،دوندهاﻱ است كه هيﭻﮔاه به خﻂ پايان نميرسد و به خير
و سعادت معنوﻱ دسترسي پيدا نميكند .نﻈام اعتقادﻱ فردﻱ كه اسير جنبﺔ مادﻱ خويﺶ
است ،مانند رﺅياهاﻱ شبانه است كه درحاﻝ خواﺏ ،واقعي پنداشته ميشود و پﺲ از بيدارﻱ،

باطﻞبودن آن كام ً
ال روشن و مﺤرز ميشود.

سعدﻱ از انسان ميخواهد براﻱ عبور از جنبﺔ حيواني خويﺶ بﻜوشد و به كماﻝ انساني و

مدارﺝ ارزشمند و باﻻﻱ عرفاني دست يابد .در اين پژوهﺶ تالﺵ خواهد شد ديدﮔاه سعدﻱ

ــ شاعر بزرگ و نامدار قرن هفتم ــ در اينخﺼوﺹ مورد مداقه قرار ﮔيرد .توجه به ﺻورت
و ﻇاهر در مديرت ﻏربي ،به »مديريت برداشت« 1معروﻑ است .اين موﺿوﻉ ،زاويﺔ شروﻉ

اهميت دارابودن سيرت زيبا ،دشوارﻱ شناخت سيرت افراد و
بﺤﺚ خواهد بود و در ادامه ،به
ِ

اﻫميﺖ سيرﺕ زيبا

داشتن سيرت زيبا در رشتﺔ مديريت و رفتار سازماني در مبﺤﺚ »مديريت برداشت«

مورد توجه قرار ﮔرفته است .اين موﺿوﻉ بهتازﮔي نﻈر پژوهشگران را به خود جلﺐ كرده

است (رابينز .)411 :1992 ،2مديران تالﺵ ميكنند تﺼويرﻱ از خود اراﺋه دهند كه فردﻱ مهم،

شايسته و داراﻱ كنترﻝ بر رويدادها هستند (يوكﻞ.)132 :2006 ،3
2. Robbins, Srephen

1. Impression Management
3. Yukl, Gary
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ساير ديدﮔاههاﻱ سعدﻱ در اين زمينه اشاره خواهد شد.
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»مديريت برداشت« ،فرايندﻱ است كه در آن ،افراد براﻱ ادارﺓ ادراكات ديگر از خود تالﺵ

ميكنند (لوتنﺲ» .)76 :2005 ،1مديريت برداشت« از ديدﮔاه رابينز ،تالﺵ فرد براﻱ شﻜﻞدادن
تﺼوير برجستهاﻱ از خود بههنگام يﻚ تعامﻞ است (رابينز» .)501 :1997 ،مديريت برداشت«،

تالﺵ عمدﻱ براﻱ تﺤتتﺄثيرقراردادن و ادارهكردن برداشتها ،ارزيابيها و واكنﺶهاﻱ
ديگران دربرابر رفتار خود است (ويﺲ» .)72 :1996 ،2مديريت برداشت« يعني واداشتن ديگران
به اينﻜه به ما به يﻚ سبﻚ خاﺹ 3توجه كنند (كريتنر 4و كينيﻜي.)579 :2004 ،5

بهاعتقاد مﻚكنا» ،6مديريت برداشت« فرايندﻱ است كه در آن ،فرد به كنترﻝ برداشت

ديگران از خود تالﺵ ميكند (مﻚكنا» .)163 :2006 ،مديريت برداشت« اﻏلﺐ در يﻚ مﺤدودﺓ

ﻏيراخالقي واقﻊ ميشود (كريتنر و كينيﻜي)580 :2004 ،؛ زيرا تالﺵ فرد براﻱ ﻇاهرسازﻱ و
مطرﺡساختن خود بهشﻜﻞ ﻏيرواقعي است.

توجه به ﻇاهر و پرداختن به آن و ﻏفلت از باطن و سيرت خود ،نشان از ﻏلبﺔ جنبﺔ حيواني

(مادﻱ) بر جنبﺔ معنوﻱ انسان دارد( .داير)399 :1382 ،

البته هر انساني تمايﻞ دارد كه ﻇاهر آراستهاﻱ از خود نمايﺶ دهد؛ اما ﻇاهر و ﺻورت،
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بدون پشتوانﺔ سيرت زيبا نميتواند در بلندمدت ﭼندان زيبا جلوه كند .بنابراين ﻻزم است
افراد بﻜوشند به باطن (سيرت) خود توجه كنند .اين مهم براﻱ مديران كه ادارﺓ امور ديگران
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را دراختيار دارند ،اهميت بيشترﻱ دارد .سعدﻱ معتقد است هر فردﻱ (مديرﻱ) بايد اوﻝ تالﺵ

كند خود را از خوﻱ حيواني پيراسته و به اوﺻاﻑ انساني متﺼﻒ كند:
نﺨست آدميسيرتي پيشه كن

پﺲ آنگه ملﻚخويي انديشه كن
(بوستان ،ﺹ)145

منﻈور از »سيرت« ،خلﻖ و خوﻱ است .ازنﻈر روانشناسي» ،خلﻖ و خوﻱ« جنبهاﻱ

از شﺨﺼيت نسبت ًا پايدار انسان ازلﺤاﻅ اخالقي و اجتماعي است (كوﺋن)115 :1385 ،؛ مﺜﻞ

عزت نفﺲ ،نﻈم و تربيت .كلمﺔ »سيرت« ،اﻏلﺐ بهمعناﻱ »خوﻱ« به كار رفته شده است.
2. Wiess, Joseph
4. Kreitner, Robert
6. McKenna, Eugene

1. Luthans, Fred
3. certain manner
5. Kinicki, Angelo

ب
ررسي تط

معادﻝ ﻻتين »سيرت« ،واژﺓ »كاراكتر« 1است (رزمجو.)28 :1366 ،

بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

سعدﻱ در ﮔلستان بيان ميدارد» :يﻜي در ﺻورت درويشان و نه به سيرت ايشان«؛ كه

در اينجا ،ﺻورت و سيرت ،نقطﺔ مقابﻞ هم آمدهاند و مترادﻑ ﻇاهر و باطن هستند .سيرت و

ﺻورت درحقيقت معاني ديگرﻱ از دو جنبﺔ حيواني و معنوﻱ انسان است» .سيرت« بهمعني

روﺵ ،سنت ،خو ،عادت ،و »خلﻖ و ﺻورت« بهمعني رخسار ،شﻜﻞ و ﻇاهر است (معين:1375 ،

 .)1977مﺤمدعلي فروﻏي در شرﺡ ﮔلستان سعدﻱ» ،سيرت« را بهمعناﻱ روﺵ ،رفتار و خوﻱ
دانسته است (ﮔلستان ،ﺹ .)231

سعدﻱ »سيرت« را به اشﻜاﻝ تركيبي »سيرت حﻖشناﺱ«» ،سيرت اخوان ﺻفا«،

»سيرت نيﻜو«» ،سيرت ارباﺏ همت«» ،سيرت پادشاهان« ... ،بهكار برده است .وﻱ براﻱ

سيرت زيبا بهقدرﻱ اهميت قايﻞ است كه بيان ميدارد »مراد از نزوﻝ قرآن ،تﺤﺼيﻞ سيرت

خوﺏ است« (ﮔلستان ،ﺹ  ،)184همﭽنين:
ﺻورت زيباﻱ ﻇاهر هيﭻ نيست

اﻱ برادر سيرت زيبا بيار
(كليات ،ﺹ )785

از ديدﮔاه سعدﻱ ،تا نفﺲ بدفرماﻱ سيرﻱناپﺬير خاموﺵ نشود ،وسوسﺔ او نميﮔﺬارد پند

مربيان انسانساز در او اثر كند:

(بوستان ،ﺹ )145

سعدﻱ ،افراد نيﻜوسيرت را به ﮔﻞ بيخار تشبيه ميكند:
ﮔﻞ بيخار ميسر نشود در بستان

ﮔﻞ بيخار جهان مردم نيﻜوسيرند
(كليات ،ﺹ )824

اﻫميﺖ سيرﺕ زيبا در مديريﺖ

ﭼگونگي برخورد مديران با رويدادها و پيشامدهاﻱ ﮔوناﮔون ،نشانﺔ بارز سيرت آنها است.
1. character
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كسي سيرت آدمي ﮔوﺵ كرد

كه اوﻝ ،سﮓ نفﺲ خاموﺵ كرد
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بﺤران و مشﻜالت ،سيرت انسان را نميسازد ،اما آن را آشﻜار ميكند .رشد سيرت ،در كانون

رشد هر انساني قرار دارد ،ﭼه آن فرد مدير باشد ﭼه نباشد .در استعارﺓ 1مديريت و رهبرﻱ،

سيرت مدير ،ديرك اﺻلي خيمه 2مﺤسوﺏ ميشود .مطالعات نشان داده است فردﻱ كه

نشانههاﻱ كمترﻱ از سيرت نيﻜو داشته باشد ،شانﺲ زيادﻱ براﻱ اينﻜه به مدير بزرﮔي

تبديﻞ شود ندارد (زنگر 3و فولﻜمن .)9 :2004 ،4مديراني كه سيرت زيبا ندارند ،بايد پيوسته

مراقﺐ باشند كه ديگران به اين امر واقﻒ نشوند .سيرت هر فرد ،به ﭼگونگي عمﻞ او بستگي
دارد .سيرت مديران را نميتوان از اعماﻝ و كردارشان جدا ساخت .اﮔر قوﻝ و عمﻞ مدير
ناهماهنﮓ باشد ،دليﻞ آن را بايد در سيرت نامطلوﺏ او يافت .كاركنان وقتي ﺿعﻒ و خطايي

در سيرت مدير خود مشاهده كنند ،اعتماد كمترﻱ به مدير خواهند داشت .مهمترين دارايي
يﻚ مدير ،سيرت زيباﻱ او است (ماكسوﻝ.)21 :1384 ،

دشواري شناﺧﺖ سيرﺕ افراد

سعدﻱ اعتقاد دارد كه شناخت سيرت و باطن افراد دشوار است .ميزان علم يﻚ فرد را
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ميتوان بهراحتي تشﺨيﺺ داد ،اما دربارﺓ باطن افراد بهراحتي نميتوان قﻀاوت كرد .حتي
بعد از ﮔﺬشت ساﻝها نيز بهراحتي نميتوان به پليدﻱ درون كسي واقﻒ شد:
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توان شناخت به يﻚ روز در شمايﻞ مرد
ولي ز باطنﺶ ايمن مباﺵ و ﻏره مشو

كه تا كجاﺵ رسيدهست پايگاه علوم
كه خبﺚ نفﺲ نگردد به ساﻝها معلوم
(ﮔلستان ،ﺹ)178

سعدﻱ هشدار ميدهد اﻱ كسي كه باطنت از پرهيزكارﻱ خالي است و ﻇاهرت را به

جامهاﻱ از نيﻜونمايي آراستهاﻱ ،تو كه فرﺵ خانهات بوريا (حﺼير) است ،پردﺓ رنگارنﮓ

مياويز:

اين درونت برهنه از تقوا
2. the central tent pole
4. Folkman, Joseph

كز برون جامﺔ ريا دارﻱ
1. metaphor
3. Zenger, John

ب
ررسي تط

پردﺓ هفت رنﮓ در مگﺬار

تو كه در خانه بوريا دارﻱ

بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

(ﮔلستان ،ﺹ )107

توجه به جسم بهعنواﻥ ﻇرﻑ رواﻥ انساﻥ

عليرﻏم اينﻜه سعدﻱ به اهميت باطن و سيرت توجه بسيار داشته ،از جسم نيز ﻏافﻞ

نبوده؛ زيرا جسم ابزار باطن و روان انسان است .جسم ،خدمتگزار خوبي است ،اما ارباﺏ خوبي
نيست .به عبارت ديگر ،هدﻑ توجه به جسم و خوردن ،نه بهخاطر خود جسم است .جسم

و بدن ،خود هدفي ندارد .پﺬيرفتن جسم بهعنوان واقعيت وجودﻱ انسان ،خطايي است كه
از خودپرستي سرﭼشمه ميﮔيرد .جسم فقﻂ ابزارﻱ براﻱ حﻀور در اين جهان است( .داير،

)98 :1382

خوردن براﻱ زيستن و ﺫكركردن است

تو معتقد كه زيستن از بهر خوردن است
(ﮔلستان ،ﺹ )111

ﺻاحبنﻈران درخﺼوﺹ تﻐﺬيﺔ مناسﺐ ،توﺻيههاﻱ بسيارﻱ كردهاند .ﻻزم است افراد

بدانند ﭼه ﭼيزهايي را تا ﭼه ميزاني بﺨورند .نﻜتﺔ مهم در اينخﺼوﺹ ،مﺼرﻑ ﻏﺬاﻱ متعادﻝ
است .بايد در مﺼرﻑ ،اعتداﻝ رعايت شود .بايد آموخت كه ﭼه زماني از خوردن دست كشيد
موجﺐ تندرستي انسان را آن ميداند »كه تا اشتها ﻏالﺐ نباشد ،نﺨورند و هنوز
سعدﻱ،
ِ

اشتها باقي باشد كه دست از طعام بردارند« (ﮔلستان ،ﺹ .)110

ﮔاه لﺐفروبستن از ﻏﺬا و روزهﮔرفتن ،به بدن كمﻚ ميكند .اين اقدام روﻱ ﺫهن و روان

هم تﺄثير مطلوﺏ برجاﻱ ميﮔﺬارد .در مﺬاهﺐ و اديان معتبر ،توجه خاﺻي به روزهﮔرفتن
مبﺬوﻝ شده است (كاوﻱ .)414 :1384 ،سعدﻱ در اينخﺼوﺹ اعتقاد دارد كه »سيرﻱ ،شﺨﺺ

را رنجور دارد« و توﺻيه ميكند كه »اندازه نگهدار«:
نه ﭼندان بﺨور كز دهانت برآيد

نه ﭼندان كه از ﺿعﻒ جانت برآيد

(ﮔلستان ،ﺹ )111

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

و پرخورﻱ نﻜرد( .كاوﻱ)413 :1384 ،
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با مهار اشتها ،توانايي مهارت شهوات و پاﻻيﺶ امياﻝ افزايﺶ مييابد .هركﺲ بايد

خودﺵ تﺼميم بگيرد كه ﭼه ﻏﺬايي و تا ﭼه حدﻱ برايﺶ مناسﺐ است:
به كمخوردن از عادت خويﺶ خورد

توان خويشتن را ملﻚخوﻱ كرد
(بوستان ،ﺹ)145

هر كﺲ بتواند به جسمﺶ ﻏلبه كند ،به موفقيت ميرسد .اين پيروزﻱ ميتواند زمينهساز

پيروزﻱهاﻱ بعدﻱ در روابﻂ با ديگران و خدمت به ديگران باشد (كاوﻱ .)414 :1384 ،سعدﻱ

اعتقاد دارد:

با آنﻜه در وجود طعام است حﻆ نفﺲ
ﮔر ﮔلشﻜر خورﻱ بهتﻜلﻒ زيان كند

رنﺞ آورد طعام كه بيﺶ از قدر بود
ور نان خشﻚ دير خورﻱ ،ﮔلشﻜر بود
(ﮔلستان ،ﺹ )111

وقتي كه افراد به جسم خود بياعتنايي ميكنند ،نهتنها سالمتي خود را ازدست ميدهند،

بلﻜه بهلﺤاﻅ ﺫهني ،تمركزّ ،
خالقيت ،استقامت ،شجاعت و توانايي يادﮔيرﻱ خود را نيز

ازبين ميبرند .با ورزﺵ و استراحت كافي و ﻏﺬاﻱ مناسﺐ ،ميتوان سالمتي و تمركز خود
194

را بازيافت .وقتي افراد به جسم خود بيتوجهي ميكنند ،ازلﺤاﻅ هوﺵ عاطفي 1دﭼار مشﻜﻞ

ميشوند .يعني شﻜيبايي ،عشﻖ ،درك ،همدلي ،توانايي ﮔوﺵدادن و ﺻﺤبتكردن ،در

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

هنگام بيتوجهي به جسم ،در وﺿعيت نامطلوبي قرار ميﮔيرد (كاوﻱ .)419 :1384 ،سعدﻱ نيز

اعتقاد دارد كه شﺨﺺ تنپرور تﺤمﻞ سﺨتي ندارد:
ﭼو كمخوردن طبيعت شد كسي را

وﮔر تنپرورست اندر فراخي

ﭼو سﺨتي پيشﺶ آيد سهﻞ ﮔيرد
ﭼو تنگي بيند ،از سﺨتي بميرد
(ﮔلستان ،ﺹ)111

نﻜتﺔ مهم در اينجا آن است كه اﮔرﭼه سعدﻱ به جسم توجه كرده ،جسم را بهعنوان

ابزار روان انسان درنﻈر ﮔرفته است .وﻱ بههيﭻوجه جسم و ﻇاهر را مالك قﻀاوت ديگران
قرار نميدهد.

1. emotional intelligence

ب
ررسي تط

مالﻙ ﻗﻀاوﺕنبودﻥ ﻇاﻫر جسماني

بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

ﮔاهي در نﻈر برخي افراد ،قد و ﻇاهر جسماني مالكي براﻱ قﻀاوت مﺤسوﺏ ميشود.

در برخي جوامﻊ ،افراد كوتاهقد مورد تبعيﺾ قرار ميﮔيرند (بركو .)149 :1384 ،سعدﻱ ﻇاهر
دليﻞ ﻇاهرﺵ امتيازﻱ كسﺐ كند:
جسماني افراد را معيار معتبر نميداند كه فردﻱ بتواند به ِ
ملﻚزادهاﻱ را شنيدم كه كوتاه بود و حقير 1و ديگر برادرانﺶ بلند و خوبروﻱ .بارﻱ ،پدر
بهكراهيت و استﺤقار در وﻱ نﻈر همي كرد .پسر فراست و استبﺼار بجاﻱ آورد و ﮔفت:
اﻱ پدر! كوتاه خردمند به از نادان بلند؛ نه هرﭼه بهقامت مهتر ،بهقيمت بهتر.

ﮔفت بارﻱ به ابلهي فربه
آن شنيدﻱ كه ﻻﻏرﻱ دانا
همﭽنان از طويلهاﻱ خر به
اسﺐ تازﻱ اﮔر ﺿعيﻒ بود
(ﮔلستان ،ﺹ)59
روزﻱ جنﮓ سﺨتي درﮔرفت .اولين كسي كه به ميدان جنﮓ وارد شد ،آن پسر بود .به
سﭙاه دشمن زد و جنﮓ سﺨتي كرد و ﭼون پيﺶ پدر آمد ،ﮔفت:
تا درشتي هنر نﭙندارﻱ
اﻱ كه شﺨﺺ منت حقير نمود
روز ميدان ،نه ﮔاو پروارﻱ
اسﺐ ﻻﻏرميان بهكار آيد
(ﮔلستان ،ﺹ)60
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توجه به ﻇاﻫر براي فريب ديﮕراﻥ

(بنتون .)122 :1382 ،با امتﺤان و ابتال ميتوان ماهيت افراد را شناخت .سعدﻱ توﺻيه ميكند
اﮔر كوتاهقد هستي ،پاﻱ ﭼوبين بر پاﻱ خود مبند كه كودكان و ابلهان تو را بلندقد بﭙندارند.
اﮔر سﻜﺔ مسين نقرهاندود باشد ،ميتوان آن را نزد سادهدﻻن ناآﮔاه خرﺝ كرد .سﻜﺔ كمارزﺵ
را به آﺏ طال زراندود مﻜن ،زيرا ﺻراﻑ ماهر ميفهمد و هيﭻ ارزشي براﻱ آن قايﻞ نيست.

همانطور كه سﻜههاﻱ زراندوده را ميﮔدازند تا آشﻜار شود كه جنﺲ آنها از مﺲ است يا
طال ،خودستايان را نيز ميآزمايند تا معلوم شود ﮔزافهﮔو هستند يا نه (مهرنﮓ:)269 :1385 ،
اﮔر كوتهي پاﻱ ﭼوبين مبند
 .1زشت

كه در ﭼشم طفالن نمايي بلند

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

با ﻇاهرسازﻱ فقﻂ ميتوان افراد نادان را فريﺐ داد ،اما افراد دانا بهراحتي فريﺐ نميخورند
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وﮔر نقرهاندود باشد نﺤاﺱ
2
منه جان من آﺏ زر بر پشيز
زراندودﮔان را به آتﺶ برند
1

توان خرﺝكردن ب ِر ناشناﺱ
كه ﺻراﻑ دانا نگيرد به ﭼيز
پديد آيد آنگه كه مﺲ يا زرند
(بوستان ،ﺹ )142

سعدﻱ بيان ميكند كه نشانﺔ ﻇاهرﻱ درويشان ،جامﺔ پشمينه و خرقه است .هرﮔاه كسي

روﻱ به سوﻱ مردم داشته باشد و فقﻂ نﻈر مردم را بﺨواهد جلﺐ كند ،اكتفا به همين نشان

ﻇاهر او را كافي است:

ﻇاهر حاﻝ عارفان دلﻖ است

اينقدربﺲ،ﭼوروﻱدرخلﻖاست
(ﮔلستان ،ﺹ )88

توجه به باﻃن نه ﻇاﻫر

سعدﻱ هميشه باطن را به ﻇاهر ترجيﺢ داده است .قلمرو جنبﺔ مادﻱ انسان ،توجه به

ﻇاهر و قلمرو جنبﺔ معنوﻱ انسان ،توجه به باطن است (داير .)387 :1382 ،سعدﻱ اعتقاد دارد
كه اﮔر فردﻱ نيﻚ باشد و ديگران او را بد فرﺽ كنند ،بهتر از آن است كه بد باشد و او را
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نيﻚ تﺼور كنند:
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نيﻚ باشي و بدت ﮔويد خلﻖ

به كه بد باشي و نيﻜت ببينند

(ﮔلستان ،ﺹ )96

در بوستان ،سعدﻱ بيان ميكند كه پاكنهادﻱ كه ﻇاهرساز و رياكار نباشد و مردم او

را به پارسايي نشناسند ،از بدسگالي كه به ريا خود را در ﭼشم مردم ،پاكدين و پارسا نموده

باشد ،بسي بهتر است .در ديدﮔاه سعدﻱ ،دزدان از بدكاران پرهيزكارنما بهترند (مهرنﮓ:1385 ،

:)271

نﻜوسيرتي بيتﻜلﻒ برون
به نزديﻚ من شبرو راهزن

به از نيﻚنامي خراﺏاندرون
به از فاسﻖ پارساپيرهن
(بوستان ،ﺹ )143

.1مس..2سكﺔكمبهاﻱمسييابرنجي.

ب
ررسي تط

بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

سعدﻱ بيان ميدارد كه »نه هر كه به ﺻورت نﻜوست ،سيرت زيبا در اوست؛ كار اندرون

دارد نه پوست( .ﮔلستان ،ﺹ )177

در ديدﮔاه سعدﻱ» ،ﮔناهكردن پنهان به از عبادت فاﺵ« است (كليات ،ﺹ  .)828وﻱ بيان

ميدارد كه »مراد اهﻞ طريقت ،لباﺱ ﻇاهر نيست« (كليات ،ﺹ .)829

خانه آبادان درون بايد نه بيرون پرنگار

مرد عارﻑ اندرون را ﮔو برون ديوانه باﺵ
(كليات ،ﺹ )829

سعديا قدرﻱ ندارد طمطراﻕ خواجگي

ﭼو ﮔهر در سنﮓ زﻱ ﭼون ﮔنﺞ در ويرانه باﺵ
(كليات ،ﺹ )830

توجه به باﻃن ﺧود و ﻇاﻫر ديﮕراﻥ

سعدﻱ هنگام توﺻيه به افراد ،آنان را متوجه باطن (سيرت) خود ميكند كه به باطن

خود توجه كنند و ﻇاهر جسماني خود را مالك قرار ندهند؛ اما هشدار ميدهد كه شناخت
ماهيت واقعي افراد دشوار است و باطن افراد را نميتوان بهراحتي شناخت و احتماﻝ اشتباه

در اينخﺼوﺹ زياد است ،بنابراين ،هنگام سروكارداشتن با تودﺓ مردم ،تجسﺲ در احواﻝ
نهاني پيدا مﻜن كه مر ايشان را رسوا كني و خود را بياعتماد« (ﮔلستان ،ﺹ .)177

بهطور كلي ،سعدﻱ اعتقاد دارد درمورد ديگران بايد مﺜﻞ مﺤتسﺐ فقﻂ به ﻇاهر افراد

توجه كرد .البته ﮔاه ﻻزم است در مديريت ،مدير ،عملﻜرد واقعي كاركنان خود را بسنجد؛ اما

در ساير مواقﻊ ،تجسﺲ بيﺶ اندازه و مشﻜوكبودن به ديگران ،مطلوﺏ نﺨواهد بود:
حﻖ او به طعنه
حﻖ فالن عابد كه ديگران در ّ
يﻜي از بزرﮔان ،پارسايي را ﮔفت ﭼه ﮔويي در ّ
سﺨنها ﮔفتهاند؟ ﮔفت :بر ﻇاهرﺵ عيﺐ نميبينم و در باطنﺶ ﻏيﺐ نميدانم.
هر كه را جامه پارسا بيني
ور نداني كه در نهادﺵ ﭼيست

پارسا دان و نيﻜمرد انگار
مﺤتسﺐ را درون خانه ﭼه كار؟

(ﮔلستان ،ﺹ )86

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ديگران را مجاز نميداند .هيﭻﮔاه بهدنباﻝ رسواسازﻱ ديگران نبايد بود» :مردمان را عيﺐ
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اراﺋﺔ كدام تﺼوير از ﺧود
اراﺋه و معرفي خود ،درمجموﻉ يﻚ فعاليت ﻏيرارادﻱ است ،اما ميتواند با تفﻜر نيز همراه
باشد؛ يعني تﺼويرﻱ كه هر فرد از خود منعﻜﺲ ميسازد ،به هدﻑ وﻱ بستگي دارد .اراﺋﺔ
تﺼوير مﺆثر ،آن ﭼيزﻱ است كه كارآيي آن درجهت مﺜبت باشد .ممﻜن است فرد دربرابر
شﺨﺺ مستبد و مﻐرورﻱ بﺨواهد شجاﻉتر و ﺻبورتر بهنﻈر برسد ،و نيز اﮔر طرﻑ مقابﻞ
فردﻱ متواﺿﻊ و ﻏيرمتﻜبر باشد ،ممﻜن است سعي كند تﺼوير متواﺿعانهترﻱ از خود اراﺋه
دهد .تﺼويرﻱ كه فرد از خود اراﺋه ميدهد ،بايد با موقعيت و آنﭽه از او انتﻈار ميرود،
هماهنگي داشته باشد( .لوسير)59 :2002 ،1

بهاعتقاد سعدﻱ ،اﮔرﭼه مالطفت اﻏلﺐ سودمند است ،ﮔاهي درشتي ﺿرورت پيدا ميكند
و »هنگام درشتي ،مالطفت مﺬموم است« .كسي كه به تو لطﻒ كند ،تو خاك پايﺶ باﺵ و
اﮔر دشمني كند ،دو ﭼشمﺶ را از خاك پر كن:
كسي كه لطﻒ كند با تو ،خاك پايﺶ باﺵ
سﺨن بهلطﻒ و كرم با درشتخوﻱ مگوﻱ

وﮔر خالﻑ كند در دو ﭼشمﺶ آﮔن 2خاك
كه زنﮓخورده نگردد مگر به سوهان پاك

(ﮔلستان ،ﺹ )186
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سعدﻱ بيان ميكند كه با بدان نبايد نيﻚمردﻱ كرد .تﺼوير مطلوﺏ در اين حالت،
سﺨتﮔيرﻱ است .نرمخويي در اين حالت ،نتيجﺔ عﻜﺲ ميدهد:
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نﻜويي و رحمت بهجاﻱ خودست
سر سفله را ﮔيرد بالﺶ منه
مﻜن با بدان نيﻜي اﻱ نيﻚبﺨت
نگويم مراعات مردم مﻜن
به اخالﻕ نرمي مﻜن با درشت

ولي با بدان نيﻚمردﻱ بد است
سر مردمآزار بر سنﮓ به
كه در شوره نادان نشاند درخت
كرم پيﺶ نامردمان ﮔم مﻜن
كه سﮓ را نمالند ﭼون ﮔربه پشت
(بوستان ،ﺹ)125

زنگر و فولﻜمن ــ دو تن از ﺻاحبنﻈران مديريت ــ در تالﺵ خود براﻱ مشﺨﺺساختن
عناﺻر كليدﻱ سيرت زيبا براﻱ مديران ،ويژﮔيهاﻱ زير را فهرست كردهاند:
1. Lussier, Robert

.2آگندن،پركردن.

ب
ررسي تط

 .1به تعهدات خود پايبند هستند؛
 .2به قوﻝ خود وفا ميكنند1؛
 .3در تﺼميمﮔيرﻱ ،اهداﻑ سازمان را درنﻈر دارند نه منافﻊ شﺨﺼي خود را؛
 .4باز و شفاﻑ عمﻞ ميكنند؛
 .5رفتارشان با ديگران احترامآميز است2؛
 .6فرﺽ ميكنند ديگران نيات خوﺏ دارند نه نيات بد3؛
 .7به همﻜارﻱ توجه دارند نه رقابت4؛

بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

 .8به كارهاﻱ جديد دست ميزنند5؛
 .9پيوسته به رشد و بهبود خود ميانديشند6؛
 .10به بازخورد عملشان توجه دارند و براساﺱ آن عمﻞ ميكنند( .7زنگر و فولﻜمن،
)9 :2004

تاكتيﻚﻫاي مديريﺖ برداشﺖ

مطالعات در مديريت ﻏربي نشان داده است كسانيكه تﻜنيﻚهاﻱ مديريت برداشت را

بهكار ميﮔيرند ،در ارزيابي عملﻜرد نمرﺓ بهترﻱ كسﺐ ميكنند (كريتنر و كينيﻜي.)579 :2004 ،

البته در استفادﺓ بيﺶ از حد از اين تاكتيﻚها بايد احتياﻁ شود .اﮔر افراد تﺼور كنند كه فردﻱ

آنها را به بازﻱ ﮔرفته 8است ،واكنﺶ منفي از خود نشان خواهند داد (ويﺲ .)73 :1996 ،هيﭻ
شمرده ميشود ،آن است كه فرد تﺼوير مﺜبت بيپشتوانهاﻱ از خود اراﺋه دهد.

سعدﻱ به اين دو تاكتيﻚ كنترﻝ برداشت اشاره ميكند و بيان ميدارد كه عاقﻞ ﭼون

در جمﻊ دردسرﻱ مشاهده كند ،كنارهﮔيرﻱ ميكند و هرﮔاه ﺻلﺢ و دوستي و خوشي درميان

باشد ،ميماند و خود را نشان ميدهد كه من هم در آن كار مطلوﺏ مشاركت داشتم .به

عبارت ديگر ،در هنگام سﺨتي و دردسر ،درحاشيهبودن ،سالمت ميآورد و هنگام موفقيت و
1. Keep their word
2. Treat others with respect
3. Assume others have good intentions rather than bad
4. Look to collaborate rather than compete
5. Try new things
6. Attempt to improve themselves constantly
7. Look for feedback and act on it
8. manipulative
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انسان عاقلي تالﺵ ندارد كه تﺼوير منفي از خود بروز دهد .آنﭽه در مديريت برداشت مﺬموم
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بر وفﻖ مراد بودن كارها ،درميان جمﻊ بودن شيريني و امتياز بههمراه دارد:
عاقﻞ ﭼون خالﻑ اندر ميان آيد ،بجهد و ﭼون ﺻلﺢ بيند ،لنگر بنهد كه آنجا سالمت بر
كران است و اينجا حالوت در ميان( .ﮔلستان ،ﺹ )189

اين دو تاكتيﻚ در متون مديريت به »جداكردن خود از ديگران« 1و »همراهدانستن خود

با ديگران« 2معروﻑ است .تاكتيﻚهاﻱ ديگرﻱ مﺜﻞ عﺬرخواهي( 3شرمرهورن،)79 :2004 ،4

توجيهكردن( 5رابينز ،)411 :1992 ،همرنﮓ جماعت شدن( 6فينﭽام 7و رودز ،)250 :2005 ،8وﺻﻒ
خويﺶ( 9رابينز )411 :1992 ،نيز وجود دارد.
راﻫكارﻫاي كسب سيرﺕ زيبا

ﺻاحبنﻈران مديريت براﻱ كسﺐ سيرت زيبا ،توﺻيههايي براﻱ مديران داشتهاند .هر

ﭼيزﻱ درمورد مديران بزرگ ،از سيرت آنان منشعﺐ ميشود (زنگر و فولﻜمن .)10 :2004 ،برخي
از راهﻜارهاﻱ كسﺐ سيرت زيبا به شرﺡ زير است:
 .1ﻫماﻫنﮕي ﮔفتار و كردار
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ﮔفتار و كردار مديران بايد هميشه با حرﻑ و عملشان تطبيﻖ داشته باشد (ماكسوﻝ:1384 ،
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 .)20البته سعدﻱ نيز همواره به اين مهم توجه داشته است .وﻱ در ﮔلستان بيان ميكند:
فقيهي پدر را ﮔفت هيﭻ از اين سﺨنان متﻜلمان در من اثر نميكند؛ سبﺐ آنﻜه نميبينم
از ايشان كردارﻱ موافﻖ ﮔفتار.
ترك دنيا به مردم آموزند
خويشتن سيم و ﻏله اندوزند
عالمي را كه ﮔفت باشد و بﺲ
ﭼون بگويد نگيرد اندر كﺲ
عالم آنكﺲ بود كه بد نﻜند
نه بگويد به خلﻖ و خود بﻜند

(ﮔلستان ،ﺹ )103

2. association
4. Schermerhorn, James
6. conformity
8. Rhodes, Peter

1. disassociation
3. apologies
5. accounts
7. Fincham, Robin
9. self-description

ب
ررسي تط

 .2عمل به تعهداﺕ ﺧود

بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

هميشه ﻻزم است مديران در تعهداتي كه قبوﻝ ميكنند ،احتياﻁ كنند؛ مراقﺐ باشند

تعهدات بيﺶ از حد نﭙﺬيرند؛ و هميشه پاﻱ قوﻝ خود تا آخر بايستند.1
2

 .3متواﺿﻊبودﻥ

اختيارتان را به رﺥ ديگران نﻜشيد .3تواﺿﻊ ،مدير را قابﻞ دسترﺱ ميسازد .4تواﺿﻊ ،د ِر

برقرارﻱ روابﻂ را باز نگه ميدارد.
5

 .4يافتن ﺁينه

مديران بايد بدانند ديگران سيرت آنان را ﭼگونه تﺼور ميكنند .اين آينه ميتواند يﻚ

مشاور خوﺏ ،همﻜار يا دوست مورد اعتماد ،يا بازخورد  360درجﺔ مﺆثر 6باشد( .زنگر و فولﻜمن،
)10 :2004

راﻫكارﻫاي سعدي براي كسب سيرﺕ زيبا

سعدﻱ اعتقاد دارد كه در سايﺔ عدم تﻈاهر و معرفي خود و التزام به عمﻞ ﺻالﺢ ،انسان

خود در نﻈر ديگران نباشد ،همين روﺵ ميتواند ماهيت واقعي فرد را بهتر اراﺋه دهد .هنر
و شايستگي موجود در فرد باﻷخره آشﻜار خواهد شد .نيازﻱ نيست كه ﺻاحﺐ هنر ،عرﺽ
هنر كند .هنرمند را هنرﺵ به ديگران ميشناساند نه ادعاﻱ او .اﮔر مشﻚ ناﺏ ندارﻱ،

بهدروﻍ مگوﻱ كه دارم؛ اﮔر داشته باشي ،بوﻱ دﻻويزﺵ وجود آن را آشﻜار ميكند .اﮔر زر،
عيارﺵ تمام باشد ،نيازﻱ به سوﮔنديادكردن نيست؛ آزمون و مﺤﻚ عيار آن را مينماياند

(مهرنﮓ:)295 :1385 ،
2. Be humble
4. Humility will make you approachable
6. An effective 360-degree feedback

1. Follow through
3. Don’t flaunt your authority
5. Find a mirror
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بهتر ميتواند تﺼوير مطلوبي از خود اراﺋه دهد .اﮔر فرد درﺻدد ﻇاهرسازﻱ براﻱ اراﺋﺔ مطلوﺏ
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اﮔر هست مرد از هنر بهرهور
اﮔر مشﻚ خالﺺ ندارﻱ مگوﻱ
به سوﮔندﮔفتن كه زر مﻐربي است

هنر خود بگويد نه ﺻاحﺐهنر
ورت هست خود فاﺵ ﮔردد به بوﻱ
ﭼه حاجت؟ مﺤﻚ خود بگويد كه ﭼيست؟
(بوستان ،ﺹ )156

هنرنمودن اﮔر نيز هست ﻻيﻖ نيست

كه خود عبير بگويد ﭼه حاجت عطار
(كليات ،ﺹ )752

همﭽنين در ﮔلستان بيان ميكند:
مشﻚ آن است كه خود ببويد نه آنﻜه عطار بگويد( .ﮔلستان ،ﺹ)58

سعدﻱ اعتقاد دارد كه »بزرﮔان فراﻍ از نﻈر داشتند« و لزومي به اراﺋﺔ مطلوﺏ خود ،در

نﻈر ديگران نميديدند .درحاليكه تودﺓ مردم برعﻜﺲ عمﻞ ميكنند .مردم رويﺔ لباﺱ را
مرﻏوﺏتر از آستر آن برميﮔزينند ،ﭼون آستر درمعرﺽ ديد ديگران نيست و رويه را مردم

ميبينند .مردان بزرگ به ﻇاهر پايبند نبودند و به همين دليﻞ آستر لباسشان ابريشمين و
ﮔزيده بود و به رويه اهميتي نميدادند .اﮔر فرد آرزو دارد در نﻈر ديگران ارجمند باشد ،ﻇاهر

خويﺶ را آراسته بدارد؛ اهميتي ندارد ﭼگونه باشد:
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی

كنند ابره 1پاكيزهتر 2ز آستر
بزرﮔان فراﻍ از نﻈر داشتند
ور آواز خواهي در اقليم ،فاﺵ

كه آن در حجاﺏ است و اين در نﻈر
از آن پرنيان آستر داشتند
برون حله 3كن ﮔو درون حشو 4باﺵ

(بوستان ،ﺹ )144

راهﻜار دوم سعدﻱ درمورد مديريت برداشت و اراﺋﺔ تﺼوير مطلوﺏ از خود ،مقيدبودن به

عمﻞ ﺻالﺢ است .لباسي كه فرد پوشيده است (ﻇاهر فرد) ،مالك نيست» .تاﺝ بر سر نه«،

»علم بر دوﺵ« بگير ،و بهطور كلي»هرﭼه خواهي پوﺵ«؛ اما بدان كه پارسابودن و داشتن

باطن و سيرت پسنديده ،به ترك دنيا ،ترك شهوت و ترك هوﺱ است نه ترك لباﺱ.
در عمﻞ كوﺵ و هرﭼه خواهي پوﺵ
تاﺝ بر سر نه و علم بر دوﺵ
.1رويﺔلباﺱ،مقابلآستر..2بهتروگرانبهاتر.
.3ﻇاهرآراسته،ريا..4باﻃنناپسندوزشت.

ب
ررسي تط

ترك دنيا و شهوت است و هوﺱ

بیقي
ديدﮔاه سﻌدي و...

پارسايي ،نه ترك جامه و بﺲ

(ﮔلستان ،ﺹ )88

درنهايت و بهعنوان راهﻜار سوم در زمينﺔ اراﺋﺔ تﺼوير مطلوﺏ از خود ،سعدﻱ اعتقاد دارد

كه هركﺲ خود را ﭼنان كه هست نشان دهد ،نه كمتر و نه بيشتر.
به اندازﺓ بود بايد نمود

خجالت نبرد آن كه ننمود و بود
(بوستان ،ﺹ )142

البته سعدﻱ هشدار ميدهد كه بايد هميشه مراقﺐ كساني كه تﻈاهر به سيرت نيﻜو

ميكنند ،بود:

بﺲ آدمي كه ديو بهزشتي ﻏالم اوست

ور ﺻورتﺶ نمايد زيباتر از پرﻱ
(كليات ،ﺹ )785

نتيجهﮔيري

»مديريت برداشت« ،،تالﺵ عمدﻱ براﻱ تﺤتتﺄثير و كنترﻝ قراردادن واكنﺶها و

نگرﺵهاﻱ ديگران نسبت به رفتار خود است .بهمنﻈور برقرارﻱ ارتباﻁ مﺆثر در تعامالت

اجتماعي ،ﻻزم است در بهكاربردن كلمات و عبارات دقت شود.

بﺨواهيم برروﻱ تﺼوير ﻇاهرﻱ خود كار كنيم ،به پردازﺵ سيرت دروني خود نياز داريم .اﮔر
فقﻂ به ﺻورت زيباﻱ خود بسنده كنيم ،براﻱ مدت كوتاهي ﭼهرﺓ حقيقي خود را ميتوان

پنهان كرد و تنها افراد سطﺤينگر را ميتوان تﺤتتﺄثير قرار داد .آراستن ﻇاهر فقﻂ زماني

مﺆثر خواهد بود كه بتوان از درون نيز تﺼوير مﺜبتي اراﺋه كرد .بنابراين هر انساني بايد ابتدا
به باطن خود توجه كند .درﺻورت توجه به باطن و داشتن باطن زيبا و كسﺐ سيرت نيﻜو
است كه ﻇاهر مطلوﺏ و نيﻜويي براﻱ فرد در نﻈر ديگران ايجاد خواهد شد .بهنﻈر ميرسد
داشتن ﺻفات
كه انديشمندان ﻏربي به اين مهم كه پيﺶنياز اراﺋﺔ تﺼوير مطلوﺏ از خود،
ِ

پسنديده در باطن فرد است ،توجه نﻜردهاند.
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نﻜتﺔ مهم و كليدﻱ كه سعدﻱ بر آن تﺄكيد كرده ،اين است كه همﺔ ما پيﺶ از آنﻜه
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