
 1صفحه  

 

 از منظر شعر و ادب فارسی مدیریت پروژه  مرور دانش 
 
 

است که در دهه های اخیر توجه  تری  مدیریت پروژه در مقایسه با سایر علوم مدیریت و سازمان، دانشی نوین  دانش  
است. گردیده  معطوف  آن  به  استاندارد    بیشتری  دادن  قرار  مبنا  با  مقاله  این  پروژه  مشهور  در  مدیریت  دانش  پیکره 

(PMBOK  نشان داده ) در اشعار شاعران ایران  به ظرافت    پیش از این  دانش مدیریت پروژهمباحث اصلی  که    شود می
مدیریت پروژه در سروده  بدین منظور با محوریت اشعار مولوی نشان داده می شود که مباحث  متجلی شده است.    زمین

چون حافظ،    زمینایران و ادبای  سایر شعرا    های دیدگاه از  در این زمینه    های شاعران ایران زمین به زیبایی بازگو شده است.
 می شود. بهره گرفته سعدی، فردوسی و دیگران 

 زمین ایران و ادبای    شعرا  -   (PMBOKراهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه )  –ه  مدیریت پروژ  –مولوی  کلمات کلیدی:  
 

 حمید حکمیان
 دانشگاه تربیت مدرس  ،دکترای مدیریت پروژه

https://pmwisdoms.com /   
h.hakamian@modares.ir 

  

https://pmwisdoms.com/
https://pmwisdoms.com/
https://pmwisdoms.com/
mailto:h.hakamian@modares.ir
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 به نام خدا 

 مقدمه
  ی در پ   ین نخست  ی است؛ بشر از روزها  ی بشر  یخ که عمر آن همسان با عمر تار   ی دانش است، دانش   یکپروژه    یریت مد

  ی سترگ   یهااست. پروژه  رفتهی ها به شمار مانجام پروژه  یخود بوده و درواقع متصد  یبرا   یو سرپناه  ینساخت سرزم
از وجود    ی بارز  یهانمونه   ید، چون تخت جمش  یماندگار  بنای ساختن    یاو    ین چ  یوارچون ساخت اهرام مصر، بنا نهادن د

با ورود به انقالب    ی ول  یافتی پروژه توسعه و بسط م  یریتگذر زمان، دانش مد  در  است.  یخ پروژه در طول تار  یریت مد
  19قرن    یلپروژه به اوا  یریت مد  ین دانش نو  یریگ. شکل یافت  ییر تغ  یز دانش ن  ین ا  حرکتشدن،    یو تخصص   ی صنعت
  ناخته آغازین رشد و توسعه مدیریت پروژه در دنیای معاصر ش  یهاعنوان سال به   1960و    1950دهه    یهاسال گردد و  ی بازم
مدیریت پروژه توسط    هایچارچوب ، اصول و  هااین خیلی پیشتر از    حالین باا.  ( 2:1395،    و همکاران  یانحکمشود )یم

ی بازگو شده است که در این مقاله به آن  مشهور به مولو  یمحمد بلخ   ین الدموالنا جالل شعرا و ادبای ایران و به ویژه  
در مدیریت پروژه و دیدگاه    1ولی پیش از ورود به موضوع نیاز است به موضوع اهمیت زبان مشترک   پرداخته خواهد شد. 

 مولوی در این زمینه اشاره شود. 
 

 زبان مشترک
از    یکسانی مشخص و برداشت    یفرشته تعر  ینا  ی افراد متصد  کهین ابه مفهوم    پروژه  یریت مد  در  زبان مشترک   یجاد ا

است   ایاولیه یکی از اصول  اعتماد انجام دهند قابل  اییوههمه، کار درست را با ش  تقریباًشند و گفتار و رفتار خود داشته با
  (. 15:1395،  و همکاران  )حکمیان   بوده است  PMBOKاستانداردهای مدیریت پروژه از جمله    گیری شکل که مبنای  
 . (الف )مولوی است ی موضوع خود بسنده و کاف ین فهم ا ی برایمعنو ی از مثنو یباییداستان ز

 
 دهم  یآن یکی گفت این به انگور  چار کس را داد مردی یک درم 
 3خواهم نه انگور ای دغا 2من عنب   آن یکی دیگر عرب بد گفت ال 

 4مزُب خواهم اُ نَخواهم عِمن نمی   د و گفت این بنمآن یکی ترکی بُ
 را  5ترک کن خواهیم استافیل   آن یکی رومی بگفت این قیل را 

 ها غافل بدند نام  ر  که ز سِ  جنگی شدند  ،در تنازع آن نفر 
 دی آنجا بدادی صلحشان گر بُ   سری عزیزی صد زبان  صاحبِ

 دهم تان را می آرزوی جمله  م رَپس بگفتی او که من زین یک دِ
 کند چندین عمل این درمتان می   بسپارید دل را بی دغل  چونکِ

  نماید یک نمط تان می نسخ گر 
)مولوی   ی نزاعست و سخط در اثر مایه 

 الف( 
 

مختلف این    های زبان ، هرکدام از این چهار نفر درخواست انگور داشتند ولی به  شدهمان گونه که در این داستان بازگو  
 

1 - Common Vocabulary 

 یند به لغت عرب انگور را گو - 2

 اراست ن مردم  - 3

 انگور  - 4

 یندانگور را گو  یبه لغت روم - 5
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که وجود    نماید می اره  ایان اشستند به یک تفاهم دست یابند. مولوی در پتوانمی و از این رو ن  نمودندمی خواسته را بازگو  
از    نیست(،چیزی جز نبود زبان مشترک  )که  د این اختالف را  توانمی نا باشد  مختلف آش  های زبان که با    یک صاحب سر 
  شود می موضوعی که هدف استانداردهای مدیریت پروژه است، آنجا که اشاره    صلح و رشد را به ارمغان آورد.  میان بردارد و

  یعی را در گستره وس یتاحتمال موفق  در استاندارد ی مطرح شدهو ابزارها هایک ها، تکنمهارت یحصح یریکارگبه استفاده 
  یریت ، مد PMBOKاستاندارد    یدگاه از دالزم به ذکر است که    . (PMI, 2017, p. 3)نماید  ی م  یشتر ها باز پروژه 

در   دانش  10مناسب  منابعکینه،  هز ،  زمان،  محدوده)یکپارچگی،    حوزه  و    یفیت،  تدارکات  ریسک،  ارتباطات،  انسانی، 
 (PMI, 2017, p. 23) برد ی در پروژه باال م  یادیرا تا حد ز  یت احتمال موفق نفعان( ذی 

 

 یک مدیر پروژه  عنوان به مولوی  
یکپارچگی در پروژه بیان    یجادپروژه امدیر    وظیفه اصلی  PMBOKدر منابع مختلف مدیریت پروژه و به ویژه استاندارد  

  یر تصو  یک تمام پروژه در    یدند)  لوی به موضوع یکپارچگی توجه جدی مو .  (Mulcahy, 2018, p. 125)شده است  
یک« به آن توجه شده،  در خانه تار   یل فدر حکایت پیشین نشانی از آن یافت و هم در حکایت »  توانمی که هم    یر(فراگ

قصد  که به  نماید می بیان  هندو    ی درباره جمع  یتیحکا  یمثنو وی در  .  بیانگر اهمیت ویژه این حوزه مدیریت پروژه است
هر    کنند، ی را حس م  یلو تنها با لمس کردن وجود ف  بیندی نم   چیزیچ ه  ازآنجاکهو    روندی م   یکتار   یابه خانه   یل ف  یدن د

به    که  یگری د  داند، ی را لمس کرده، آن را ستون محکم م  یلف  ی که پا  یکی .  گویدی خود را بازم  یبرداشت شخص   یک
پندارد )مولوی  ی م  یمعظ  یرا ناودان   یلکه خرطوم آن را احساس کرده، ف  یگری بزرگ و د   یزده آن را بادبزن دست   یلگوش ف

 .  ب(
 :  گوید ی م یتحکا  یان در پا مولوی 

 اختالف از گفتشان بیرون شدی   اگر شمعی بدی  ک یدر کف هر 
 رسنیست کف را بر همه او دست   چشم حس همچون کف دست است و بس 

 بهل وز دیده دریا نگر کف   چشم دریا دیگرست و کف دگر 
 )مولوی ب(  کف همی بینی و دریا نی عجب   ها ز دریا روز و شبجنبش کف 

از    یبایی . سپس معنا را به زیافتبر همه امور اشراف    توانی مانند کف دست نم   ی ظاهر  ی هاتعبیر مولوى تنها با حس   به
زیرا از نظر وى جنبش    نگردی از چشم دریابین مکه انسان هشیار    گویدی م   ینو چن  بردیکف دست به کف روى آب دریا م

 ها از دریا هست و لذا دیدن کف و ندیدن دریا جاى شگفتى است.کف
بدین معنی که  . داردی م یان به موضوع را ب یکپارچه  یدگاهو داشتن د ینگرکل  یخوبشعر به ینپروژه ا یریتمد یدگاهد  در

برداشت کرد که    ین چن  توان ی مدرک مناسبی از یک پروژه داشت و    توانمی مختلف    های حوزه تنها از پیوستن اجزا و  
مانع از    ید ها نباو روزانه پروژه  یامور جار  ی روز کار پروژه را بر عهده دارد ولروزبه  یریتمد   یتپروژه مسئول  یرهرچند مد
 از این دیدگاه یکپارچگی یعنی باید چراغ را روشن نمود.  شود.   یکپارچه  وکالن  یدگاهداشتن د

 

 مولوی و مدیریت ارتباطات پروژه 
 ,Heldman, 2009, p. 391; Mulcahy)  نمایندمی زمان خود را در موضوع ارتباطات صرف    90مدیران پروژه  

2011, p. 381) دیر پروژه توجه جدی به ارتباطات است.  برای یک م مسئله مهم دیگر. از این رو 
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  ارتباطات   اییه پاتوان مدل  خوبی می داستان طوطی و بازرگان است که در آن بهانگیز مولوی،  های شگفت یکی از داستان 
چکیده آن در ادامه  که  )مولوی ج(  است  . اصل داستان بسیار بلند  است  تعامالت در پروژهتمام  مشاهده کرد که مبنای    را

 است:  آمده
بود کرده  محبوس  قفس  در  را  آن  که  داشت  زیبایی  طوطی  به  ،  بازرگانی  تجارت  برای  گرفت  تصمیم  بازرگان  روزی 

  دوستان و رفقا هرکدام هدایا و سوغاتی از او خواستار شدند و درنهایت به طوطی نازنینش رسید:. هندوستان برود

 کارمت از خطه هندوستان          گفت طوطی را چه خواهی ارمغان
ها بگو که طوطی من هم مشتاق  وقتی به هندوستان رسیدی و طوطیانی مانند مرا در آنجا دیدی به آن طوطی گفت:  

گوید آیا رواست، که شما خوش و خر م  طلبد و می دیدار شماست و از قضای روزگار گرفتار قفس است و از شما یاری می 
 ؟این گوشه قفس تنها و غمگین نشسته باشم به هر جا پرواز کنید و من در
ها به خود لرزید از باالی درخت بر  یکی از آن   . طوطی را به طوطیان رساند  پیام  کههمین   بازرگان به هندوستان رفت و

 بازرگان گفت:  زمین افتاد و مرد.

 این مگر دو جسم بود و روح یک؟       این مگر خویش است با آن طوطیک

 روبهان مرده را شیران کند               ویران کند عالمی را یک سخن 
 ام را به او دادم. بازرگان با خود گفت عجب اشتباهی کردم که پیغام طوطی 

  بازآمد سوی منزل شادکام                 کرد بازرگان تجارت را تمام

 هر کنیزک را ببخشید او نشان                  هر غالمی را بیاورد ارمغان 
 آنچه دیدی و آنچه گفتی بازگو                طوطی ارمغان بنده کو؟ گفت

 ها دادم و سپس داستان را تعریف کرد. بازرگان به طوطی گفت: من پشیمان شدم از اینکه پیام ترا به آن 

 که آن جست از کمان   دان همچو تیری             ای کان جست ناگه از زباننکته
دوستانش چه کردند، لرزید و افتاد و مرد. ناگهان بانگ از بازرگان برآمد و گریه و زاری کرد  طوطی بازرگان وقتی شنید  

 که چرا این سخن را گفتم به این مرغ نازنینم 

 ای دریغا همدم و همراز من                 آواز منای دریغا مرغ خوش 
 ان تویی درمای زبان هم رنج بی  پایان تویی             ای زبان هم گنج بی 

 کشد از زبانش است. ها کرد که این چه پیامی بود دادم که هرچه آدمی می خالصه بازرگان از زبان خود گالیه

 طوطیک پرید تا شاخ بلند          بعد از آنش از قفس بیرون فکند 
 تاز کرد کآفتاب شرق ترکی              طوطی مرده چنان پرواز کرد

 خبر ناگه بدید اسرار مرغ  بی        مرغخواجه حیران گشت اندر کار 
خواجه در قفس را باز کرد طوطی زنده شد و پرواز کرد و بر روی شاخ درختی نشست بازرگان با تعجب از    نکه ی ا  از پس  

  کار طوطی، گفت این راز را به من هم بازگو که چه شد؟
  دادکه رها کن لطف آواز و             گفت طوطی کو به فعلم پند داد

  خویشتن مرده پی این پند کرد                  زانکه آوازت ترا در بند کرد

   دوام مرده شو چون من که تا یابی      یعنی ای مطرب شده با خاص و عام
  غنچه باشی کودکانت بر کنند                 دانه باشی مرغکانت برچنند

 ه پنهان کن، گیاه بام شو غنچ            دانه پنهان کن، به کلی دام شو
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خواهی از قفس رها شوی، باید خود را  ها با مردنشان این پیام را به من دادند که اگر می طوطی به بازرگان گفت: که آن 
 به مردن بزنی و من هم یاد گرفتم.

ازرگان نقش  کشد که در آن طوطی بطور که گفته شد این شعر مولوی، یک مدل ارتباطی بنیادی را به تصویر می همان 
کند( و طوطیان  آن را به رمز درآورده است و سپس از پیام بازخورد رمزگشایی می  درواقعکند )که فرستنده پیام را ایفا می 

آورند(، بازرگان نقش رسانه دارد، که  گشایند و سپس پیام بازخورد را به رمز درمی هند نقش گیرنده )که رمز پیام را بازمی 
ی بازگوکننده نجات یافتن مدیر  نوعبه تواند  گرفته است. تمثیل نجات یافتن طوطی از قفس می وظیفه تبادل پیام را برعهده 

 ای را به تصویر کشیده است.این مدل پایه  1شکل   پروژه در صورت موفق بودن در ارتباطات باشد.

 
 .PMI, 2017, p) شده استمشخص  یامپ یرندهارتباطات که در آن نقش فرستنده و گ اییه مدل پا - 1شکل  

373) 

 
باید به این نکته    خواهد شد ولی   پرداخته دیگر مدیریت پروژه نیز اشاراتی دارد که به آن    هایحوزه هرچند که مولوی در  

مختلف بودند برطرف    هایی توانمند  ی که دارا  یمسائل و مشکالت را تعداد افراد خاص   یشتر درگذشته بتوجه داشت که  
  و ها اطالعات کافی  حل ها یا راه ه مشکل افرادی را یافت که در مورد هم  توانی م   یسختبه   یدر دوره کنون  یول   کردند یم

مختلف    هاییدگاه ها و دتخصص   سازییکپارچه تنها از طریق ارتباط دادن، ترکیب شدن و    ینجامع داشته باشند. بنابرا 
برای تکمیل    . از این رو(130:1395)حکمیان و همکاران،    پروژه داشت  هایینه درک صحیحی از همه زم  توانیاست که م
  ها آن مختلف دیگری نیز نیاز است که به    های دیدگاهیک پروژه افزون بر نیاز به یک مدیر پروژه توانمند    یز آمموفقیت

 اشاره خواهد شد. 
 

 زمانمدیریت و   نفعان ذیحافظ و مدیریت  

راستا  در  کارا  و  اثربخش  رضا   یتعامل  کل  یکیعنوان  به   یاصل   نفعانی ذ  یتکسب  موفق  ترین یدی از  پروژه   یت عوامل 
 .  (PMI, 2017, p. 504)شده است ی معرف

 دارد.  نفعان را بیان می به زبان ساده چارچوب کلی مدیریت ذی  زیر بیت حافظ در 
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                با دوستان مروت با دشمنان مدارا )حافظ الف( 

پروژه نگه داشته  ها و انتظارات همراه  نفعان موافق پروژه، با مدیریت صحیح خواسته تعبیر این بیت در پروژه یعنی آنکه ذی 
ها تعامل شود که هم  ای با آن شوند. کسانی که نسبت به پروژه دیدگاه منفی دارند با دقت نظر مدیریت شوند و به شیوه 

دیگر مدیر پروژه باید همواره  بیان به؛  ها بر پروژه کاسته شود و هم در صورت امکان با پروژه همراه گردنداز اثر منفی آن 
ها سخت  کنند یا کار کردن با آن نفعان داشته باشد حتی نسبت به کسانی که با پروژه مقابله می رویکردی مثبت به ذی 

 است.
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 : گویدمی آنجا که   نمایدمی مطرح دیدگاهی را حافظ همچنین در زمینه مدیریت زمان 
 )حافظ ب(  بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم   قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند 

ارتباطات است و مدیریت زمان در خط مقدم مدیریت پروژه قرار دارد،    نفعان ذی حوزه    از آنجا که تکمیل کننده حوزه 
فوق مدیران   هایزمینه ند در توانمی و کنترل پروژه راهگشا دانست که  ریزیبرنامه برای مدیران  توان می دیدگاه حافظ را 

 پروژه را یاری نمایند. 
 : گوید می در حوزه مدیریت زمان پروین اعتصامی نیز شعری گرانبها دارد، آنجا که 

 آخر این دُر  گرانمایه بهایی دارد )اعتصامی الف(   گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده 
 .شود می بیان دامه که در ا نمایدمی همچنین وی در حوزه مدیریت هزینه نیز دیدگاه دقیقی مطرح 

 

 مدیریت هزینه از دیدگاه پروین اعتصامی و سعدی 
 کند:دقیق و کامل معرفی می  در پروژه پروین اعتصامی در دیوان اشعار خود بیتی دارد که موضوع مدیریت هزینه را 

 )اعتصامی ب(   هیچ بازرگان نخواهد برد سود  تا نداند دخل و خرجش چند بود  
یافت، هر جا که سخن از خرج  یعنی برای آنکه به سود دست؛  کندزیبایی مفهوم مدیریت هزینه را بازگو می این شعر به  

 آید باید به دخل نیز توجه داشت و همواره در پی ایجاد تعادل میان این دو بود. کردن به میان می 
 گوید: استاد سخن، سعدی شیرازی نیز چنین می 

 گویند مالحان سرودى که می   تر کنچو دخلت نیست، خرج آهسته 
 )سعدی(  به سالى دجله گردد، خشک رودى  اگر باران به کوهستان نبارد 

کننده بیت پیشین دانست که افزون بر توجه به مفهوم مدیریت هزینه، مسئله کنترل هزینه  توان کامل این شعر را نیز می 
 را نیز به شکلی ظریف نگریسته است.

، در مورد دو حوزه یعنی زمان  شودمی وقتی صحبت از مدیریت پروژه است، موضوع زمان، هزینه و کیفیت به ذهن متبادر  
 . شودمی و هزینه صحبت به میان آمد. حوزه کیفیت بار دیگر با کالم مولوی تشریح 

 

 ز دیدگاه مولوی کیفیت ا
)و  یی های ژگ ی وجود و  یعن ی  تیفیک تأم(  ی فی ک  یهای ژگیدر محصول  الزامات را  در مورد    نیترمهم  . دی نما  نی که  مسئله 

از این رو در ادبیات مدیریت    به الزامات است.  نفعانی ها و انتظارات ذخواسته  ازها،ین  لیپروژه، تبد   تیفی اثربخش بودن ک
ی به عنوان محور اصلی کیفیت مطرح است. کسب رضایت مشتری به این مفهوم است که مشتر  ترضای  پروژه کسب

شود  نان یماط برا  ی افراد  ، حاصل  نها  ی که  م   یی محصول  در  پردازند ی پول  آنچه  باشند   تیرضا   کنندی م  افت یاز    داشته 
 . (98:1395،  و همکاران  یان حکم)

 این موضوع به زیباترین شکل در داستان نقاشان رومی و چینی بازگو شده است: 

از دیگری برتر هستند.    مدعی بودند گفتند و هر گروه    ی از هنر خود سخن م  ،ی در حضور پادشاه  یروم   و  ی نیچ  ش های نقا
شاه گفت مسابقه ای میان شما ترتیب می دهم تا مشخص شود کدامیک نقاش زبردست تری هستید. یک خانه به رومیان  

 و یک خانه به چینیان داده شد که درب آنها روبروی هم باز می شد. 
 ی دگر ستد روم ین یچ ی کین  زا  بود دو خانه مقابل در بدر 

 



 7صفحه  

 

چینیان هر روز از پادشاه صد نوع رنگ می خواستند و هر روز مواد و مصالح زیادی برای رنگ کردن نقاشی خود به کار  
 می بردند. 

 باز کرد آن ارجمند  نه یپس خز  صد رنگ از شه خواستن  ان ینیچ
 را راتبه بود از عطا  ان ینیچ  رنگها  نهی از خز یهر صباح 

نقش و    دنیهم در را بسته بودند و مشغول کش  انینیکنند. چ  یدانست آن ها چه م  ینم  یهم در را بستند. کس  انیروم
 زدند.  ی م قل یرا ص  وارهای د  تنهابلکه  ، نکردند افتیدر   نهیاز خز  ینقش و رنگ  انیبودند. اما روم وارهای د ی نگار بر رو

 شدند یهمچو گردون ساده و صاف   زدند ی م قل ی در فرو بستند و ص
  ی دعوت کردند. شاه نقاش  آن  ی تماشا  ی شاه را برا  نقاشی خود را پس از چند روز تمام کردند با خوشحالی   ها   ی ن یچوقتی  
 و در شگفت شد.   د یرا د   آنها

 آن عقل را و فهم را   ربودیم  آنجا نقشها   دی شه در آمد د
ک پرده بود، وقتی آن را برداشتند هر چه نقش و نگار در نقاشی  آن ها و چینی ها ینوبت به رومیان رسید. میان نقاشی  

 چینی ها وجود داشت در آن افتاد و زیبایی آن چند برابر شد که چشم ها را خیره می کرد. 
 وارها یشده د  ی صاف ن یزد بر   و آن کردارها  ریعکس آن تصو 
 ربود ی م  خانهدهی را از د ده ید  به نمود  نجایا دی هر چه آنجا د

ها    ی اما دست باال را داشتند. چون نقاش   دند، ینکش  ی نقش ونگار  ی عن ینکردند؛    ی کار  ان ی معنا روم  ک یمسابقه به    ن یر اد
 (: 1395)ایروانی منش،  آمد   یبه چشم م زتر ی دل انگ  یل یخ نجا یدر ا 
 هنر  ی ز تکرار و کتاب و ب یب  پدر   یا انند یآن صوف  انیروم
 ها نهیپاک از آز و حرص و بخل و ک  ها نه یاند آن سکرده  قل ی ص کیل

 منتها را قابلست  ی صورت ب  وصف دلست  نه یآ  یآن صفا
 . ستندینقش و نگار ن ی معنا که لزوماً در پ  ن یهستند؛ به ا  ان یهمان صوف  انیروم ی از نظر مولو

البته رومیان یک کار خیلی مهم تر را نیز انجام دادند. آنها کاری کردند که پادشاه تصویر خودش را نیز درون نقاشی  
 مشاهده کرد و احساس کرد که او نیز جزئی از نقاشی است.  

این داستان به صورت تمثیل وار، کیفیت و رابطه آن با الزمات و رضایت مشتری را بازگو می کند. وقتی پادشاه انعکاس  
 مسحور آن گردید.  زیبای آن نقاشی را دید و خودش را درون آن دید، 

در علم واقف تر    انیه رومالبت  د یگو   یمبا این حال موالنا    از علم هم بوده است.  ینماد  نی چ  باشد در زمان گذشته،  ادمانی
 بودند. 

 در علم واقف تر بدند   انیروم  و روم چون حاضرشدند  نیاهل چ 
   !به یک تعبیر می توان هوشمندی موالنا را نیز در این داستان مشاهده کرد که فمهیده بود جنس چینی کیفیت ندارد!

پروژه مدیریت  مثلت  مفهوم  با    2گانه سه   های محدودیتیا   1هرچند  کیفیت(  و  هزینه    گانهشش   های محدودیت)زمان، 
  (Mulcahy, 2018, p. 46)مدیریت پروژه )محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع و ریسک( جایگزین شده است  

بر    هات یمحدودکاهش یا افزایش هرکدام از این    گری دعبارتبه غافل شد.  رابطه کیفیت و زمان و هزینه    از   توانمی ن  ولی
. تمثیل »مرد  شود می که در عمل کیفیت فدای دو محدودیت دیگر  آیدمی گاهی پیش  متأسفانهسایر موارد اثرگذار است. 

 در این زمینه مطرح نمود. خالصه این حکایت به این شرح است:     توانمی « را خوارگِل 

 

1  - Project Management Triangle 

2  - Triple Constraints 
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ل  سنگ، گِ  ی به جا بود  ی مرد دغلکار هعطار کبخرد.  یدرفت تا قند سف  عطاریل خوردن عادت داشت به که به گِ  یمرد
با خود    خوارگل مرد    یکنی؟قبول م  یال است. آمن از گِ  یگفت: سنگ ترازو   یدر ترازو گذاشت تا سبکتر باشد و به مشتر

 گفت : چه بهتر!  
 سنگ چه بود گل نکوتر از زرست              خورستگفت با خود پیش آنک گل 

و پشتش به  شکست  ی نداشت با دست قند را م  یشه گذاشت و شروع کرد به شکستن قند، چون تل را در کف ه ترازو  گِ   عطار
 . ینداو را بب عطار که   ترسیدی و م  خوردی از گل ترازو م  تند تند گلخوار ترسان ترسان و  . گلخوار بود

 گرفت  یدن دزد یدهازو پوش گل               خور ناشکفتآن سو بود گل  یش رو
 او بر من فتد از امتحان  چشم                       ناگهان دی ترسان که نبا ترس
گلخوار    ی: اگفتی است. و با خود م  یدهکه ند  دادی چنان نشان م   ی گلخوار از گل ترازو شده بود ول  یمتوجه دزد  عطار

   به نفع من است.  یبدزد یشتر بدزد، هرچه ب یشترب
 ( ه)مولوی  خوریی خود م  یکه هم از پهلو  بری                   رو ی وز گل من م  یگر بدزد 

کیفیت فدا شود، به همان میزان از    ایپروژهتمثیلی از کیفیت و اعتبار دانست که به هر میزان در    توان می دو کفه ترازو را  
در    درواقعبتوان بدون آنکه افراد متوجه شوند کیفیت پائین را پنهان نمود ولی    زمان   کی . شاید در  شودمی اعتبار کاسته  

در  اثرات خود را نشان خواهد داد و افرادی    تیفیکی بقطعاً کار    و بلندمدت   آینده   همان لحظه از اعتبار خود کاسته است. 
 .اندننموده گاه کیفیت را فدا د ماند که هیچ باقی خواه عرصه کار 

 

 کمانگیر محدوده ایران را مشخص نمود؟چگونه آرش 
محدود کردن  به زبان ساده  محدوده است.  یریتکرد مد  ی به آن توجه جد ید پروژه که با   یریتمسائل مهم در مد یگر از د 

یاز )حکمیان و همکاران،  از انجام فقط کار موردن  ینان اطم  یعنی محدوده    یریت خط به دور آن و مد  یک  یدن کش  یعنی پروژه  
39:1395 ) 
  . سازد ی تر مو مشخص کردن محدوده را روشن   یریت مد  یتاهم  یر با عنوان آرش کمانگ  یرانیا  یر از اساط  یبایی داستان ز 

بود.    مانند ی زبردست و ب  یاربس  یراندازی است که در ت  یرانا  یاو اسطوره   ی باستان  ی هااز پهلوان  یر، آرش معروف به کمانگ
  یر آمل، پرتاب کرد. ت  یا   ی شکست، سار   یرا از نقطه   یریمرز دو کشور ت  یین تع   یبرا   یاناز توران  یرانیان او پس از شکست ا

  یران مرو فرود آمد. مرز ا  یکی در نزد  یدرخت   یخراسان بر تنه   یهادر شرق کوه   ،پرواز در آسمان   یآرش پس از زمان دراز
 گذاشت و جان خود را از دست داد.  یر پرتاب آن ت  یخود را برا یروین یرش همه شد، اما آ  یینتع گونهین و توران ا

بازگو    گونهین پروژه ا  یریتمد  یدگاه د   ین محدوده دانست و از ا  یینتع  یتاز اهم  یلیتمث  یخوببه   توانی را م   یبا داستان ز   این
 محدوده فدا کرد ...   یین نمود که آرش جان خود را در راه تع

   یدند،بازگرد  یگیر، ها پقله  یآرش را به رو جستندی که م  یانیراهجوشامگاهان        
 . یرت یب  یآرش، باکمان و ترکش یکر از پ نشان ی ب        

 کرد آرش  یرشمش  یغهکرد آرش، کار صدها صد هزاران ت یرجان خود در ت ی، آر ی، آر           
   یحون،بر ج راندندی که م  یآرش را سواران  یرِ ت                                   

 آن روز،    یاز پ  یمروزین یگر به د                                            
 یدند  فرو د  یینشسته بر تناور ساق گردو                                               

 . ( 1337)کسرایی،  یدند و توران باز نام یرانشهرپس مرز او آنجا را، ازآن                                                     



 9صفحه  

 

به جز ریسک و منابع انسانی    مدیریت پروژه  گانهشش   های محدودیت بیشتر  در مورد    تقریباًبا تشریح مدیریت محدوده  
 توضیحاتی ارائه شد. نیاز است درباره این مفاهیم نیز مطالبی بیان شود. 

 
 

 نمایدمی بازگو  ی خوببه خطر مفهوم ریسک را  واژه 
  یرمنتظره غ  یهابا چالش   تواندی م  یز در پروژه ن  یتفعال  ین ترساده   ی . حتیستها ندر پروژه  یت موفق  یبرا  ی ضمانت  یچه

گفته    یسک مسئله که بر اهداف پروژه اثر بگذارد وجود داشته باشد، به آن ر  یک که احتمال رخ دادن    رو شود. هر زمان روبه
دانست که    باید بر پروژه اثر داشته باشد.    تواند ی است که م  ی احتمال   یتموقع  یا   یدادهر رو ریسک    یگر دعبارت به شود  یم

 . شودمی مثبت باشد که از آن با نام فرصت یاد  دتوانمی ریسک  یست؛ن ی منف  هایسک همه ر
 : 1دهد ی نشان م  ی خوبدو مفهوم را به ین ا یسمرقند  ی عروض یاز کتاب چهارمقاله اثر نظام  یتبه روا یشعر

 ی بجو یر در است            شو خطر کن ز کام ش یر گر به کام ش مهتری
 یاروی چو مردانت، مرگ رو یاو عز و نعمت و جاه               یبزرگ  یا

که خطر )که   دارد ی م  یانب دانند،ی م  یسیحنظله بادغ یگرانو گروه د  یآن را ابو شکور بلخ   یندهسرا ی که برخ یتدو ب  این
( هم  یارویگ روباشد )مر  ید تهد  تواندی دانست( هم م   یسکر   ی آن را معادل فارس  توان ی م  یت دو ب  ینبا استناد به هم
 ( 172:1395)حکمیان و همکاران،  و عز و جاه( یفرصت )بزرگ 

 

 همه چیز را همگان دانند 
توانمندی یک فرد در پروژه به موفقیت دست    اتکا  تنها با  تواننمی در دوره کنونی    که پیش از این اشاره شد  گونههمان 

  3خوبی از زبان بزرگمهر های مختلف را به ها و دیدگاه سازی تخصصمفهوم ترکیب و یکپارچه   2نامهقابوس یافت. حکایتی از  
 بیان کرده است: 

بود و رسول را  رسم ملوک عجم    چنانکه ، رسولی آمد از روم. خسرو بنشست  بزرگمهرخسرو، اندر وقت وزارت    به روزگار 
خسرو از آن   گفت: نه ، ای خدایگان !  بزرگمهر  ؟!یچیز در عالم تو دانپیش رسول با وزیر گفت: ای فالن ! همه داد.    4بار

همگان هنوز   چیز همگان دانند وگفت: همه   . بزرگمهرچیز پس که داندپرسید: همه  شد و از رسول خجل گشت .  5طیره
 ( 60:1386)علی پور،  انداز مادر نزاده 

و مدیریت تدارکات )به مفهوم    ( سپاریبرون )به زبان ساده    دهگانه مدیریت پروژه حوزه تدارکات  های حوزهاز    یت درنها
که درباره   ماندمی باقی  ( شده سپاریبرون کار یا کاالی و تکمیل  پروژه ی کارها ی قراردادها برا یمانتخاب فروشنده و تنظ
 القاسم فردوسی خواهیم خواند.  آن از زبان حکیم ابو

 

 داستان رستم و رخش  
پادشاه دادگستر ایران درگذشت و سرِ تختِ ایرانیان، بی ساالر و رهبر گشت. افراسیاب )پسر پادشاه    طهماسبچون زو  

سوی ایران نهاد. پهلوانان ایران از زال پهلوان  توران( که سرش همواره پر از جنگ بود، سپاهی فراهم آورد و روی به 
 

 زاده در مقطع دکتری مدیریت پروژه است. جمعهامام ی جناب آقای دکتر هاکالس شعر مرتبط با حوزه ریسک برگرفته از  - 1
 5 یکی از آثار ارجمند فارسی در قرن -2
 وزیر خردمند انوشیروان ساسانی  -3
 اجازه مالقات  -4
 خشمگین  -5
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ی نبرد با وی برگزید. رستم گفت که خداوند این تن پیلوار  جویی نمودند و زال فرزند خود، رستم را براایران، چاره   بزرگ 
را برای ناز و بازی نیافریده و من مرد آرام و جام نیستم. خواهی دیدن آن روز که من در میان سپاه به جنگ پردازم،  

 آب است و بارانش خون؛  رنگهم جای تیغ، میغی )ابری( در دست که به
 چنان چون من آرم به خم کمند          یکی باره خواهم چو کوه بلند       

 به پیشم ز توران گروه  دی گر آیکی گرز خواهم چو یک لخت کوه           
 پرخاشگر سرانشان بکوبم بدان گرز بر                نیابد بَرَم هیچ  

 خواهم که از زخم آن هیچ جنگجویی تاب نیاورد و با نیروی بازوی من پشت پیالن را بشکند. گرزی می 
را که از گرشاسب، پدر بر پسر، به سام نریمان رسیده بود، برای وی بیاورند. رستم چون گرز    گاو سرزال بفرمود تا گرز  

خواهم که بتواند این گرز را با تن  نیای خود، سام، را بدید، خنده بر لب آورد و آفرین بر زالِ زر خواند که اکنون اسبی می 
 و پیکر پیلوار من ببرد. 

 واهم کجا گرز من          کشد با چنین فَره و بُرز منیکی اسب خ
را برای او    1زال فرمان داد که از همه جای سیستان گله اسبان را به زابل بیاورند و از برابر رستم بگذرانند و داغ شاهان 

 بخوانند.  
فشرد، اسب از نیروی او پشت  نهاد و می کشید، دست بر پشت آن می گرفت و به پیش می هر اسبی را که رستم با کمند می 

نهاد ... تا آنکه اسبی از پیش وی گذشت که چشمانی سیاه داشت با دم بلند افشان،  کرد و شکم بر روی زمین می خم می 
 با سم پوالدین و سر تا پای پر از رنگ و نگار.  

 تنش پرنگار از کران تا کران            چو داغ گل سرخ بر زئفران 
 شود؟ های او داغِ کس دیده نمی اسب از کیست؟ که بر روی ران  رستم پرسید که این 

شود و رنگی  چوپان پیر پاسخ داد میان چوپانان، همه، گفت و گوی این اسب است و ما این اسب را که چون آب روان می 
غ بر روی  نامیم. از داغ ران این اسب مپرس که تاکنون دست کس بدو نرسیده است تا دا چون آتش دارد، رخش رستم می 

 نهد.، تو نیز به گِرد این اژدها مگرد! 
سوی خود کشید و چنگال پهلوانی بر پشت رخش نهاد و زور بداد ... رخش از جای تکان  رستم کمند را بیانداخت و او را به
کهن  به نزد چوپان پیر بازگشت و پرسید که بهای این اژدها چند است؟ مرد    وتازتاخت نخورد. رستم، پس از یک میدان  

که بهای این اسب    بخشیی رهارا از درد و رنج دشمن    ن یزمران یا پاسخ داد که اگر تو رستمی، برو و بر پشت این اسب،  
   است ن یزمران یا بر و بوم 

کوه برای پادشاهی ایران آورد و با سپاه دشمن درآویختند که در پی آن تورانیان از میدان    البرز ازآن رستم کیقباد را از  پس 
 . (71تا  64ص    1393)جنیدی،   جنگ گریختند و به دیار خود بازگشتند 

خوبی بازگوکننده تدارکات است، رستم برای نبرد به گرز و اسب نیاز دارد. زال گرز نیاکان خود را به وی  این داستان به
گذراند که از میان  رو فروشندگان اسب را از برابر وی می دهد ولی نیاز است که اسبی شایسته برای رستم بیایند. از این یم
شود و پس از آزمودن وی آن را به رستم  ی بایسته برخوردار است برگزیده می های توانمندو    های ژگ ی وها اسبی که از  آن 
 دهند. می

 

  

 

 تا بدانند اسب از کیست.  کردندی مرا داغ    هااسب ی گذشته با مهر فلزی روی ران  هازماندر    -  1
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 گیرینتیجه و  یبندجمع
این مقاله در تالش است که نشان  .  کندمی ایفا  گاه یک بیت شعر کار چندین صفحه نوشته و یا چند ساعت سخنرانی را  

تاریخ کهن ایران زمین ریشه ای عمیق دارد و تنها می بایست آن را از منظری نظام مند مشاهده   دردهد دانش مدیریت 
نشان داده شد که مباحث مدیریت پروژه در اشعار و  صورت تمثیل وار با محوریت اشعار مولوی    نمود. در این نوشتار به

، کیفیت  مولوی مفاهیم کلیدی یکپارچگی و ارتباطات   کهین ا. با توجه به  می شودمشاهده    زمینیران ا بای  کالم شعرا و اد
ایجاد زبان مشترک را که جزو وظایف اصلی یک مدیر پروژه است، در آثار خود مورد توجه قرار داده لذا به صورت تمثیل    و

  PMBOKدهگانه استاندارد    یهاحوزه . در این مقاله سایر  کردیک مدیر پروژه موفق یاد   عنوانبه از وی  می توان  وار  
  عنوان به   تواند ی مبیان این مفاهیم در این قالب تازه    کهینانیز از زبان و شعر و ادب فارسی به تصویر کشیده شد. در نهایت  

از    پروژه محور به کار رود و مدیران پروژه  هایسازمان در    هایی استعاره و اعضای تیم را در ایجاد یک درک مشترک 
  های ینهزمدر    تواند ی ماین نوع نگاه    نماید.   کمک در راستای یکپارچگی بیشتر پروژه  مفاهیم مدیریت پروژه یاری دهد و  

   نیز مورد توجه قرار گیرد و توسعه یابد. نیز از علم مدیریت دیگری
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