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 مقدمه

 برقراري بدون را خود كار تواند ينم مديري هيچ

انجام  يخوب به يارتباط هاي مهارت خوب ارتباطات

 يكي مؤثر ( ارتباط320،1385پاريزي:  نژاد رانيا) دهد

مقيمي: ) است مديران موفقيت كليدي عناصر از

 تمامي فتح كليد تنها نه مؤثر (ارتباطات311،1385

 ريناپذ اجتناب فعاليتي بلكه است، جهان در بسته درهاي

 در سازماني و گروهي فردي، زندگي براي آور الزام و

 و فرهنگي) است بشري جوامع تمامي

توان نقش  يم ،به طرق مختلف (.9،1383همكاران،

کرد. در  يبررس يند رهبريدر فرآ را ارتباطات

مناسب ارتباطات باهم  يمحتوا ،مختلف هاي تيموقع

که  يکه رهبران دهد يم نشانقات يکنند، اما تحق يفرق م

ند در کن يدر ارتباطشان استفاده م يبصر ياز محتوا

انه استفاده يگرا عمل يکه از محتو يسه باکسانيمقا

؛ ۱۹۹۹اوامله و گاردنر، ) .ترند اثربخش،ندينما يم

 (.۱۹۹۳و کومبز،  يهوالد

 قاعده اين از نيز علي حضرت حكومت دوران

 اسالمي، نهايي حكومت هدف چراكه نيست؛ يمستثن

 با هدف اين به دستيابي. است جهان در اسالم تبليغ

 بنابراين. است ميسر دوسويه و مؤثر ري ارتباطاتبرقرا

البالغه  نهج در موجود هاي خطبه وها  نامه بررسي با

 هاي مهارت و ارتباطات به مربوط موارد به توان يم

( ع) علي حضرت حکومت در مديران ارتباطي

 ذکرشده نامه 79درمجموع  ها، نامه بخش افت. دري دست

 دسته سه به توان يم موضوعي ازنظر راها  آن كه است

 كرد تقسيم

 دسته.است تربيتي و اخالقي هاي نامه اول، دسته

 تقريبًا) دسته سوم و معاويه؛ با حضرت مكاتبات دوم،

 مسائل درباره حضرت كه است مواردي( نامه 39

 خطاب مختلف، هاي به مناسبت مديريت، و حكومت

 درواقع. اند فرموده بيان لشكري و كشوري كارگزاران به

 علي از شده نقل هاي نامه از نيمي كه كرد ادعا توان يم

 مديريت و مباحث حكومت به البالغه نهج در( ع)

 .(45-22،ص 1380 ي،اعراف) دارد اختصاص

 ها، حکومت تمامي حيات تداوم براي ازآنجاکه

 و كارآمد داشتن مديريتي اسالمي، حكومت ازجمله

 رهبران، كافي تسلط ،عالوه به و است الزامي شايسته

 با بهتر رفتار در حكومت اين رانيمد و حاكمان

 اهدافشان وها  استيس تحقق باعث تواند يم زيردستان

 كسب راستاي در تالش ضمن بايد آنان شود،

 اسالمي، دانش بر ارتباطي متكي مهارت هاي يژگيو

 شوند. معرفي پيشرو و جهاتي حكومت يك عنوان به

 يتباطات و رهبرار ٔ  نهيمهم درزم مطالعاتاز  يکي

انجام ( ۱۹۹۶) ل فرهاست و رابرت ساريگ توسط

« زبان يباز» ينظر فرهاست و سار، رهبربه ؛گرفت 

در جهت تعامل با اجزا  از زبانها  سازمانرهبران است.

متنوع استفاده نموده و در قالب مشخص به کار 

، ين بازيا يمهارت برا نيتر يضرور. که برند يم

است که  يت معانيريوه مديش يعني يبند قالب ييتوانا

 و تضاد ، داستانيک استعاره، زبان ابتکاريبا پنج تکن

 .(101، 2014، 1نگهامينات) شود يمانجام 

جذاب و ،گفتار و نوشتار و ادبيات زيبا ازآنجاکه

همراه با ضوابط فصاحت و بالغت از مصاديق زيبايي 

آن  ي سرچشمهپيشواي بالغت  يحضرت عل است كه

ن ياز ا البالغه نهجشان در کتاب يا رسد يمنظر به  است

ن پژوهش يلذا ا .اند نمودهاستفاده  يبند قالب يابزارها

ع( ي )امام عل» ن پرسش است که يبه ا ييدر پاسخگو

ت معنا يريمد يبند قالب ياز کدام الگوها البالغه نهجدر 

 «؟اند بردهخود بهره  يدر راهبرد ارتباطات رهبر

 رهبري در اسالم  -

است.  يبر سه اصل مبتن يالعاده رهبر ت فوقيهما

و  ريت انسان و ذخاياصل اول مربوط است به اهم

ها  که در او نهفته است که معمواًل خود به آن ييروهاين

توجه ندارد. اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و 

وان است ازنظر مجهز ياز جنس ح نکهيوان، انسان باايح

از  تر فيضع يعنين تفاوت دارد: وايبا ح زيبودن به غرا
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از  يکيع( در) ين عليرالمؤمنياموان است. يح

جهز بودن مورچه را موضوع م نهج البالغه هاي خطبه

 نکهي. انسان بااکند يح ميان و تشريب يز زندگيبه غرا

ن موجودات است و اگر بنا بود يروها مجهزتريازنظر ن

وانات يصد برابر ح ستيبا يشود م يزه رهبريبا غر

که او را  يزيازنظر غرا حال نيز باشد، درعيمجهز به غرا

ن و يرتريکنند، فق يت و رهبرياز داخل خود هدا

ت و يري، مديموجود است. لهذا به رهبر نيتر ناتوان

است که  ين همان اصلياز دارد. ايت از خارج نيهدا

اء است. اصل سوم مربوط به يمبنا و فلسفه بعثت انب

ک سلسله اصول بر يبشر است.  ين خاص زندگيقوان

بخواهد بر  يکه اگر کس کند يرفتار انسان حکومت م

کند جز از  يرا رهبر يت داشته باشد و ويريبشر مد

بشر  يات و بر روال زندگيکه بر ح ينيراه شناخت قوان

 (115-113 ،1361 ،يمطهر) ست.يسر نيحاکم است، م

 مديريت معنا  -

زبان  يرا تحت عنوان باز يفرهاست و سار رهبر

 نيتر يضرورکه  کنند يمقلمداد نموده و استدالل 

است.  يبند قالب ييتوانا ين بازيا يمهارت برا

ا چند يک ياست که  يت معانيريوه مديش يبند البق

آن  هاي جنبهر يجنبه از موضوع خاص نسبت به سا

 شوند يما برجسته يانتخاب 

که رهبران  کنند يمفرهاست و سار استدالل 

از  يرا با درک مشخص يبند قالبند ياثربخش فرا

وه يش عنوان بهسازمان  يش رويات و اهداف پيواقع

 دانند يم مؤثررهبران  يعني.کنند يماز ارتباط آغ يبرقرار

نده به کجا خواهند رفت. ياکنون در کجا هستند و در آ

 کنند يمهستند که به بسترها توجه  يافراد مؤثررهبران 

که با  دهند يمص يرا تشخ يهاي تيموقعو زمان و 

. فرهاست دهند يمشکل ها  تيموقعط و يبه شرا يمعان

ت يريرا مد يمعان که يرهبر کنند يمو سار عنوان 

تا  کند يم کار رنگکه با پالت  يهنرمند عنوان به کند يم

و نمادها ها  واژهرا خلق کند، از مجموعه  يريتصو

شنونده استفاده  يکمک به ساخت قالب ذهن يبرا

شامل  تواند يم يبند در قالب. استفاده از زبان کند يم

به  توان يمباشد که  يارتباط ياز راهکارها يتنوع

ها  آن ديخواه يمکه  يا وهيشدن جهان به ين در ديرياس

به سمت  يکند. ارتباطات و رهبر ينند کمک ميرا بب

عنوان  ارتباط به يافته که در آن برقراريرييتغ يمدل

ست بلکه ياثربخش ن يدر خدمت رهبر يابزار

جاد يا يق روابط رهبرياست که از آن طر يا واسطه

 ينديرا فرا يت رهبردگاه، فرهاسين ديشوند. در ا يم

رهبر در کالم و  هاي دهيکه ا يداند زمان ين شده ميتمر

ن يريسا ياز سو يف سازمانيشبرد وظايعمل منجر به پ

 يساز م سادهي، مفاهيد رهبريدگاه جدين ديشوند. ا يم

ارتباط  يشده رهبران را با استفاده از ابزار برقرار

اده از ردستان خود با استفيکند تا بر ز ين ميگزيجا

مؤثر در  يجه آن رهبرياثر گذارد که درنت هايي وهيش

 (.193-191، 2،2012لريم) رديشکل گ يبستر سازمان

 يبند ( قالب1996) مطابق نظر فرهاست و سار

باشد. زبان  يم يشياند شيء زبان، تفکر و پ شامل سه جز

کند تا اطالعات را به خاطر آورده و آن  يبه ما کمک م

د تفکر کرد که يزبان با يريکارگ به يبرام.يرا انتقال ده

گران منعکس يخود و ارتباط با د يريدر چارچوب تفس

داشت و  يشياند شيد پيانجام آن با يگردد و برا يم

 .نمود ينيب شيرا پ يالگوبند هاي فرصت

مطابق نظر فرهاست و سار  يبند قالب يکهايتکن

 ستان، تضاد و داياستعاره، زبان ابتکار :از  اند عبارت

عنوان  به يفرهاست و سار در رهبر يبند ابزار قالب

است و  مورداستفاده قرارگرفتهپژوهش،  يمدل مفهوم

 ده است.يگرد يآن طراح يق بر مبنايتحق سؤاالت

 

 

 

http://tahoor.com/fa/Article/View/112743
http://tahoor.com/fa/Article/View/110610
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 روش پژوهش

و از نوع  يليتحل يفيروش پژوهش حاضر توص

و ها  خطبه مهه در آناست و  يفيک يل محتوايتحل

 ع() نيرالمؤمنيام البالغه نهجمندرج در  هاي نامه

 قرارگرفته يموردبررس(يترجمه استاد محمد دشت)

استنباط  ياست که برا يل محتوا روشياست. تحل

قرار  مورداستفادهاز متن ها  داده معتبر ازو  ريتکرارپذ

 يادراک هاي جنبهافت يدر ين فن در جستجوي.ارديگ يم

از  استخراج قابل يا ادراکات ضمنيو ها  اميپ يو احساس

انجام  ي(. برا1386فر و همکاران، ييدانا) انات استيب

است از فرم  شده انجام يفيک يق که با استراتژين تحقيا

و جمالت  شده استفاده افتهي سازمانش يبسته و پ يوارس

و آدرس در  يو عبارات منتخب به انضمام متن فارس

ا يعنوان روش  به يارچوب نظرمنبعث از چ هاي حوزه

 د.يدرج گرد ازين شيپ

 

 ها افتهي

ع( در ي )حضرت عل هاي خطبه يمحتوا يبا بررس

د يگرد يق گردآوريتحق ازيموردن هاي داده البالغه نهج

 يبر اساس الگو شده انجام يل محتوايج تحليکه نتا

ر يبه شرح ز شده عنوانک يت معنا با چهار تکنيريمد

 :باشد يم

 

 ه:استعار

استعاره در لغت به معني عاريت گرفتن و به 

(، و 251، ص 1، ج1360معين، ) عاريت خواستن است

 ريدر اصطالح علم بيان به کار گرفتن لفظي است در غ

معناي اصلي خود به دليل وجود عالقه و مشابهت ميان 

ق، ص 1413الحسيني، ) يمعناي اصلي و مجاز

جسم بخشيدن به امور ذهني و جاندار استعاره با ت(459

کالم  تيبراثر بخشي و جذاب جان يامور ب يينما

ق، ص 1420 ،؛ علي الصغير،66همان، ص ) ديافزا يم

يکي از استعارات نغزي که شارحان نهج البالغه (.116

ابن ابي ) اند آن را از نيکوترين استعارات خوانده

ع( ) (.، اين سخن امام215، ص1همان، ج ،الحديد

ي :اايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاه . است

نجات در  هاي يمردم، امواج سهمگين فتنه ها را با کشت

 نيدر ا(51، ص 5همان، خطبه  ،دشتي ) .هم بشکنيد

ع( فتنه را به اين دليل که مبتاليان به خود ) تعبير، امام

به دريايي خروشان تشبيه کرده و  کشد يرا به هالکت م

ابن ميثم، ) .مواج را براي آن استعاره آورده استلفظ ا

 يو مخاطراتها  يع( دشوار) امام .(277، ص 1همان، ج

را که آدمي پس از مرگ در پيش رو دارد در قالب اين 

فان امامکم عقبه :گذارد يصحنه شگفت به نمايش م

است سخت و  يا کوودا که پيشاپيش شما گردنه

 امام علي(.427ص ، 204دشتي، همان، خطبه ) دشوار؛

 قالب بندي

 مديريت معنا

 رتفک زبان پيش انديشي

 داستان تضاد زبان ابتکاري استعاره 
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را که به معناي « عقبه کوودا»سخن  نيع( در ا)

 ستها  کوه شانيالعبور نما ناهموار و صعب يا گردنه

( و گذر کردن از 6، ص 4حسيني شيرازي، بي تا، ج)

وبراي بيان  رديگ يآن بسيار کند و دشوار صورت م

در .پس از مرگ استعاره آورده است هاي يدشوار

 :ع( را شاهديم) استعاره بديع امامديگر، اين  يريتعب

اي دنيا و از  ..واجتنبت الذهاب في مداحضک

، ص 45نامه  ،همان) ام؛ دهيت دوري گزهاي لغزشگاه

در لغت به معناي مکاني از « مداحض»واژه ( .555

ع( ) لغزد و امام ياست که پاي افراد در آن م يوال گل

 عاره آوردهآن است هاي يبکارياين واژه را براي دنيا و فر

ا را به لغزش ي( و دن617و 531الحسيني، همان، ص )

درجاي ديگر، گزيده شدن  .روح انسان دانسته است

شده  انيسينه منحرفان به نيش شيطان با اين استعاره ب

فباض وفرخ في صدورهم ودب و درج في ...:است

]شيطان[ در دلهاي آنان تخم گذارد، و ...حجورهم

دشتي، ) مانشان پرورش داد؛خود را در داهاي  جوجه

 هاي ن سخن، واژهيدر ا(. 53، ص 7همان، خطبه 

جوجه گذاشتن( در ) «افراخ»تخم نهادن( و ) «بيض»

کاررفته و وجه شبه آن است که  استعاري به يمعنا

نهد  يمناسب بيابد، در آن تخم م يا انهيپرنده هرگاه آش

را  مردمان هاي نهيآورد. شيطان نيز هرگاه س يو جوجه م

ند و يگز يجاي مناسبي براي خود بيابد در آن مأوي م

ابن ميثم، همان، ) زاد وجود آنان خواهد شد گر خانهيد

 .(282، ص 1ج

 

 هاستعار کيتکن با ت معنايريمد يبر اساس الگو شده انجام يل محتوايج تحلينتا: ۱جدول 

 كدگذاري باز نكات كليدي نشانگر

 5خطبه 

 ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاه

ي مردم، امواج سهمگين فتنه ها را با ا

 هاي نجات در هم بشکنيد کشتي

 .دريايي خروشانفتنه به تشبيه -

 يبخش از ميانه فتنه و گمراه کشتي نجات استعاره اي است از هر وسيله نجات-

 204خطبه 

 ن امامکم عقبه کوودافا

است سخت و  يا که پيشاپيش شما گردنه

 دشوار؛

ها ست  کوه شانيالعبور نما ناهموار و صعب يا را که به معناي گردنه« عقبه کوودا» 

 .پس از مرگ استعاره آورده است هاي يراي بيان دشوارب

 45نامه 

 ..واجتنبت الذهاب في مداحضک

هايت دوري  اي دنيا و از لغزشگاه

 ام دهيزگ

است که پاي افراد در آن  يوال در لغت به معناي مکاني از گل« مداحض»واژه 

را  ايآن استعاره آورده و دن هاي يبکاريو امام )ع( اين واژه را براي دنيا و فر لغزد يم

 .به لغزش روح انسان دانسته است

 7خطبه 

 

فباض وفرخ في صدورهم ودب و ...

لهاي ]شيطان[ در د...درج في حجورهم

هاي خود را  آنان تخم گذارد، و جوجه

 در دامانشان پرورش داد؛

استعاري  ي)جوجه گذاشتن( در معنا« افراخ»)تخم نهادن( و « بيض»هاي  واژه

مناسب بيابد، در آن تخم  يا انهيکاررفته و وجه شبه آن است که پرنده هرگاه آش به

ردمان را جاي مناسبي براي م هاي نهي. شيطان نيز هرگاه سآورد يو جوجه م نهد يم

 .نديگز يخود بيابد در آن مأوي م

 اوريو  اري ي: براي ترسيم انسان بدهيبر دست .يد جذاء ۳خطبه 

 باوفا ارانيدوستان و گر ميوپر: ترس بال جناح 5خطبه 

 امعارف الهي و علوم حقه در سينه اولياي خد رگريزالل و گوارا: تصو يهاي چشمه صفو عين  ۱05خطبه 

 راه خدا انيچراغ فروزان: نمادي از پيشوايان حق و راهنما مناره ساطع  ۱۹۶خطبه 

 قرآنبخش  گويا براي کتاب نجات يرگريريسمان مستحکم: تصو حبل المتين  ۱5۶خطبه 

 شاخ وبر انبوه: نمايانگر کثرت ياران وپيروان کثفت اغصانه  2۱4خطبه 

 سيم گر مصائب وسختيهاخون دوشيدن: تر دمالتحتلبنها  5۶خطبه 

 
 



 يامحمد ذاکري  ـ وحيده بهاورن/  44

و 
ت 

يس
ه ب

ار
شم

م/ 
شت

ل ه
سا

تشه
 م/

ان
ست

زم
 

13
96

 

 يزبان ابتکار کيتکنبا ت معنا يريمد يبر اساس الگو شده انجام يل محتوايج تحلينتا: 2جدول 

 كدگذاري باز نكات كليدي نشانگر

 28خطبه 

 

آگاه باشيد! .اال وان اليوم المضمار وغدا السباق....

قه امروز روز تمرين و آمادگي وفردا روز مساب

 است؛ 

 

ع( براي ترسيم صحنه دنيا از واژه زنده وگوياي ) امام علي

به حيوان الغري « ضامر»کلمه . بهره مي جويد« مضمار»

گفته مي شود که براثر تمرين وکار الغر و ورزيده شده 

 .باشد که مستلزم آن چابکي است

ع( دنيا را همچون ميدان تمرين و ) به اين ترتيب، امام

کرده است. که هر کس براي رسيدن به  ورزيدگي ترسيم

جوايز مسابقه مهمي که در پيش روي دارد بايد خود را از 

 قبل آماده و ورزيده سازد

 ۱57خطبه 

فکانکم بالساعه تحدوکم حدو الزاجر ...

گويا ]ساعت[ پايان زندگي و قيامت شما را ،بشوله

 .خواند ساربان شتر بچه راه نانفرا مي خواند، چ

تصوير همچون سارباني ترسيم شد که با آواز  نيمرگ در ا

مخصوصش قافله بشري را به سرعت به سمت مقصد 

واقعي آنها مي راند ولحظه اي از حال اين قافله غفلت نمي 

آهنگ و آواي « تحدوکم»ع( با واژه ) کند. جالب آنکه امام

 .حاکم بر اين قافله را نيز به زيبايي نمايش داده است

 2۱خطبه 

 ،ايه امامکم وان وراء کم الساعه تحدوکمفان الغ

 (وبهشت ودوزخ) قيامت

پيش روي شما ومرگ درپشت سر ]همچون 

 سارباني[ شما را مي راند؛

که راندن شتر با آواز « تحدوکم»با توجه به معناي 

مخصوص است، اين نکته به ذهن مي رسد که انسان با زر 

 و زيور ها وسرگرميهاي دنيا غافل است

 ۶4خطبه 

وان غائبا يحدوه الجديد ان الليل والنهار لحري 

بسرعه االويه وامر غايبي ]سرآمد زندگي[ که 

گذشت شب وروز آن را به پيش مي راندسزاوار 

 است که به سرعت فرا رسد؛

اجل و پايان زندگي همچون شتري تيز پا از آينده به سوي 

انسانها حرکت مي کند و از اين سو، شب وروز همچون دو 

ان براي سرعت دادن به حرکت اين حيوان به خواندن سارب

حداء مشغول اند. شتر مرگ چنين به سرعت به سوي انسان 

 .مي آيد

 8۳خطبه 
ماتحا في غرب هواه ]به دلو بزرگ[ درهوا پرستي 

 غرق شده

لو وجود خود را از ومي کوشد هر طور که شده  انسان

را از شهوات ولذتهاي دنيوي پر سازد وآخرين قطرات آن 

اعماق چاه هوي وهوس خويش بيرون کشد وخود را 

 .سيراب سازد

 45۶ حکمت
لماظه به معناي لقمه جويده يا باقيمانده غذا در 

 دهان
 براي ترسيم کم ارزشي وحقارت دنيا

 ۱۱۳خطبه 

معناي مقدار بسيار اندکي غذا که انسان  بهلعقه 

با سرانگشت يا قاشق کوچکي روي زبان مي 

 فرو مي برد،گذارد وزود 

بي محتوايي که به دل نرسيده و هاي  براي ترسيم دينداري

 فقط لقلقه زبان است

 سرکش و چموش، (شترهاي) صعاب 472حکمت 
براي تصوير کردن ابرهاي پرسر وصدا و همراه با رعد 

 وبرق

 براي ترسيم انسانهاي بي مقدار وبي ثبات همج پشه يا مگسهاي دستخوش باد وطوفان ۱47 حکمت

 

ع( سرشار از تعابير ) سخنان علي يزبان ابتکار

زنده وبديعي است که در آنها براي انتقال بهتر و گويا 

 .تر مفاهيم ومعاني از تصوير پردازي استفاده شده است

تصوير پردازي در اصطالح به معناي به کار گرفتن 



  45 / البالغه در ارتباطات و رهبري امام علي )ع( در نهج هاي مديريت معنا کاربرد شيوه 
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سخن به گونه اي خاص است که در آن معاني ومفاهيم 

بند وحتي به به روشي جديد وابتکاري تجسم مي يا

صورتي جلوه مي کنند که گويي خواننده آنها رارؤيت 

به تعبيري ساده  .(90، ص 2006يا سوف، ) مي کند.

وموجز مي توان گفت که تصوير پردازي عبارت است 

از پرده برداري از معاني با تعابيري زنده واحساس 

با  ارتباطاتروشن است که تصوير درحوزه  .برانگيز

رهاي تجسمي ونمايشي تفاوت تصوير درحوزه هن

الفاظ ارتباطات دارد، زيرا ابزار تصويربرداري درحوزه ا

نمونه هايي از  .وعبارات است، نه قلم ورنگ وعکس

چنين تصوير پردازيها را مي توان به وضوح در سخنان 

به تعبير سيد رضي،  .ع( مشاهده کرد) امير مومنان علي

خوش نمايي و الفاظ خادمان معاني اند، زيرا وظيفه »

(. البته 244ش،  1330) «آرايش معنا را بر عهده دارند

واژه ها در ايفاي اين نقش مراتب متفاوتي دارند وهمه 

آنها را نمي توان دريک رتبه قرار داد. دربين کلمات 

ي را مي توان سراغ گرفت که هر هاي ع( گاه واژه) علي

يک به روشني صحنه نمايش زنده اي را به تصوير در 

آوردوافق فکري وسيعي را در برابر انسان مي  يم

جورج جرداق درباره کلمات شگفت انگيز  .گشايد

اصواًل به علت  :ع( مي گويد) وتأثير گذار امير بيان

وسعت افق فکري امام، او واژه اي را به کار نمي برد 

مگر آنکه در آن واژه رازي باشد که خواننده را به ژرف 

در سخن او هيچ  .مي داردانديشي وخرده بيني وا 

عبارتي را نمي توان سراغ گرفت مگر آنکه در برابر 

شما افقهاي وسيعي از نظر فکري مي گشايد؛ که در 

وراي آن افقهاي ديگري از نقطه نظر انديشه وفکر 

( ودراينجا، فقط به شرح 10ق، ص  1417) وجود دارد

نمونه هايي اندک از کلمات جاندار ومصور نهج البالغه 

 .بسنده مي کنيم

مدت « مضمار»به گفته اهل لغت، : الف( مضمار

زماني را مي گويند که اسب براي مسابقه الغر مي 

شود. يعني چند روز اسب را به علف خوردن مي بندند 

تا فربه شود. سپس علف را قطع مي کنند وغذاي 

معمولش را مي دهند تا براي مسابقه ورزيده شود که 

روز به طول مي انجامد. اين واژه اين مدت غالبًا چهل 

همچنين به مکاني اطالق مي شود که اسب را در آن 

، ص 3ق، ج  1407جوهري، ) چنين الغر مي کنند

؛ ابن ابي الحديد، 40، ص 2، ج 1362و ابن ميثم،  722

و  90، ص 12وبهج الصباغه، ج  88، ص 20، ج 1965

 ع( براي) امام علي(. 185، ص 16منهاج البراعه، ج 

بهره « مضمار»ترسيم صحنه دنيا از واژه زنده وگوياي 

اال وان اليوم المضمار وغدا ...:مي جويدومي فرمايد

آگاه باشيد! امروز روز تمرين و آمادگي ) ...السباق

، ص 28، خطبه 1379دشتي، ) وفردا روز مسابقه است؛

نيز به هر « ضامر»به گفته راغب در مفردات، کلمه  (.77

فته نمي شود، بلکه به حيوان الغري حيوان الغري گ

گفته مي شود که براثر تمرين وکار الغر و ورزيده شده 

 به اين ترتيب، امام .باشد که مستلزم آن چابکي است

ع( با اين واژه گويا و مصور دنيا را همچون ميدان )

تمرين و ورزيدگي ترسيم کرده است؛ که هر کس براي 

ر پيش روي دارد رسيدن به جوايز مسابقه مهمي که د

 .بايد خود را از قبل آماده و ورزيده سازد

گرفته « حدو»اين کلمه در لغت از ماده : ب( حدو

شده ودر اصل به معناي آواز خواندن براي شتر به 

ق، ج  1407جوهري، ) منظور سرعت حرکت آنهاست

( نزد عربها معمول بوده که وقتي ساربانها 2309، ص 6

سرعت وا دارند. براي آنها با  مي خواستند شتران را به

دريکي از  .صداي مخصوصي آهنگ مي خواندند

تصاوير بديع نهج البالغه اين صحنه ديدني به نمايش 

فکانکم بالساعه تحدوکم حدو الزاجر ...:درآمده است

گويا ]ساعت[ پايان زندگي و قيامت شما را فرا ) بشوله

شتي، د ) مي خواند، چوان خواند ساربان شتر بچه راه؛

ن تصوير يمرگ در ا(. 293، ص 157همان، خطبه 

همچون سارباني ترسيم شد که با آواز مخصوصش 

قافله بشري را به سرعت به سمت مقصد واقعي آنها 

مي راند ولحظه اي از حال اين قافله غفلت نمي کند. 

آهنگ و آواي « تحدوکم»ع( با واژه ) جالب آنکه امام



 يامحمد ذاکري  ـ وحيده بهاورن/  46

و 
ت 

يس
ه ب

ار
شم

م/ 
شت

ل ه
سا

تشه
 م/

ان
ست

زم
 

13
96

 

 .زيبايي نمايش داده استحاکم بر اين قافله را نيز به 

فان الغايه  :درتصويري ديگر شاهد اين صحنه ايم

وبهشت ) قيامت ،امامکم وان وراء کم الساعه تحدوکم

پيش روي شما ومرگ درپشت سر ]همچون ( ودوزخ

( 67، ص 21همان، خطبه ) سارباني[ شما را مي راند؛

که راندن شتر با آواز « تحدوکم»با توجه به معناي 

ت، اين نکته به ذهن مي رسد که انسان مخصوص اس

را گردش شب و روز وماه و سال به پايان زندگي 

نزديک مي کند، اما او به علت آميخته بودن زندگي با 

مکارم ) زر و زيور ها وسرگرميهاي دنيا غافل است

نقش آفريني ديگر  .(17، ص 2ض، ج  1375شيرازي، 

جل و ن صحنه شاهديم که اياين واژه مصور را در ا

پايان زندگي همچون شتري تيز پا از آينده به سوي 

انسانها حرکت مي کند و از اين سو، شب وروز 

همچون دو ساربان براي سرعت دادن به حرکت اين 

حيوان به خواندن حداء مشغول اند. شتر مرگ چنين به 

سرعت به سوي انسان مي آيد و بر در خانه او زانو مي 

 .زند

وان غائبا يحدوه الجديد ان الليل والنهار لحري بسرعه 

االويه وامر غايبي ]سرآمد زندگي[ که گذشت شب 

وروز آن را به پيش مي راندسزاوار است که به سرعت 

 (.64دشتي، همان، خطبه ) فرا رسد؛

ه کسي اطالق مي شود که باالي ب ماتح: ج( ماتح

تا آنجا که ) چاه ايستاده ومي کوشد تا با دلو آب چاه را

به کسي گفته مي « مايح»مي تواند( بکشد. درمقابل، 

ابن ) شود که در چاه برود واز پايين دلو را پر کند

ع( حاالت ) امام(. 291، ص 4، ج 1364االثير، 

انسانهاي دنيا پرست وغافلي را که براي به چنگ 

آوردن مال و منال دنيا و لذتهاي زودگذر واشباع هوي 

ش خود را به کار مي گيرند چنين به وهوس تمام تال

ماتحا في غرب هواه ]به دلو بزرگ[  :نمايش مي گذارد

، 83دشتي، همان، خطبه  ) درهوا پرستي غرق شده؛

به کاربردن اين واژه زنده ومصور براي (. 139ص 

انسان اين حقيقت را ترسيم مي کند که وي مي کوشد 

ذتهاي هر طور که شده دلو وجود خود را از شهوات ول

دنيوي پر سازد وآخرين قطرات آن را از اعماق چاه 

هوي وهوس خويش بيرون کشد وخود را سيراب 

 .سازد

 

 تضاد کيتکنبا ت معنا يريمد يبر اساس الگو شده انجام يل محتوايج تحلينتا: ۳جدول 

 كدگذاري باز نكات كليدي نشانگر

 ۱57خطبه 

بندگان خدا! بدانيد که تقوي دژي محکم و شکست ناپذير است ]که ساکنان 

رزگي وگناه خانه اي خود را از گزند عذاب دنيا وآخرت حفظ مي کند[، اما ه

 در حال فرو ريختن و خوار کننده است که از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد

تصوير نتايج پرهيزگاري وبي بند وباري 

 براي انسان

 ۱۶خطبه 

آگاه باشيد همانا گناهان چون مرکبهاي بدرفتارند که سواران خود ]گناهکاران[ 

ا تقوي چونان مرکبهاي را عنان رها شده در آتش دوزخ مي اندازند؛ ام

 کنند فرمانبرداري اند که سواران خود را عنان بردست، وارد بهشت جاويدان مي

 يج گناه و تقوير نتايتصو

 8۶خطبه 
راستگو در راه نجات وبزرگواري است. اما دروغگو بر لب پرتگاه هالکت و 

 خواري
 تصوير حالت راستگويان و دروغگويان

 20۱خطبه 
راه آشکار برودبه آب مي رسد وهرکس از راه راست  مردم! آن کس که از

 منحرف شود ]دربيابان بي نشان[ سرگردان خواهد شدواز تشنگي خواهد مرد

تصوير سرنوشت متفاوت هدايت 

 يافتگان و گمراهان

 45حکمت 

اگر با اين شمشيرم بر بيني مؤمن بزنم که مرا دشمن بدارد، دشمن نخواهد 

گلوي منافق بريزم که مرا دوست بدارد، دوست  داشت واگر تمام دنيا را در

 نخواهد داشت

 تصوير رويا رويي مؤمن ومنافق

 تصوير رويا رويي حق وباطل حق سنگي اما گواراست وباطل سبک اما کشنده ۳7۶حکمت 
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 :تضاد

سرشت انسان به گونه اي است که اشيا را از راه  

مقايسه با هم ومقايسه با نقطه مقابلشان مي شناسد 

طه مقابل نباشد، نمي تواند آنها را بشناسد واگر نق

، ص 1361مطهري، ) گرچه درکمال ظهور باشند؛

رويارويي صحنه ها تأثير عميقي درمخاطب دارد  .(241

وبديهي است ارائه يک صحنه در مجالي خاص نمي 

تواند همان تأثيري را بگذارد که در رويا رويي آن با 

ن، رويا رويي صحنه مقابلش پديد مي آيد. افزون براي

صحنه ها اين فرصت را به مخاطب مي دهد تا با 

 شناخت هر دو طرف ومقايسه آنها، يکي را انتخاب کند

دراينجا، برخي تصوير (. 217ق، ص  1420باطاهر، با)

نهج البالغه را که با رويا رويي صحنه ها شکل گرفته 

 .اند نمونه مي آوريم

براي  تصوير نتايج پرهيزگاري وبي بند وباري -

بندگان خدا! بدانيد که تقوي دژي محکم و  :انسان

شکست ناپذير است ]که ساکنان خود را از گزند 

عذاب دنيا وآخرت حفظ مي کند[، اما هرزگي وگناه 

خانه اي در حال فرو ريختن و خوار کننده است که از 

دشتي، همان، خطبه ) ساکنان خود دفاع نخواهد کرد

 (.293، ص 157

يگر، اين دو مفهوم چنين درمقابل درتصويري د -

آگاه باشيد همانا گناهان چون  :هم قرار گرفته اند

مرکبهاي بدرفتارند که سواران خود ]گناهکاران[ را 

عنان رها شده در آتش دوزخ مي اندازند؛ اما تقوي 

چونان مرکبهاي فرمانبرداري اند که سواران خود را 

همان، ) عنان بردست، وارد بهشت جاويدان ميکنند

آگاه باشيد! پرهيزگاري همانند (. 59، ص 16خطبه 

مرکبهاي راهوار است که اهلش بر آنها سوار مي شوند 

وزمام آنها به دستشان سپارده مي شود تا آنان را به 

 .(59، ص 16همان، خطبه ) بهشت جاويدان برسانند

راستگو  :تصوير حالت راستگويان و دروغگويان -

است. اما دروغگو بر لب  در راه نجات وبزرگواري

 .(145، ص 86همان، خطبه ) پرتگاه هالکت و خواري

تصوير سرنوشت متفاوت هدايت يافتگان و  -

مردم! آن کس که از راه آشکار برودبه آب  :گمراهان

مي رسد وهرکس از راه راست منحرف شود ]دربيابان 

بي نشان[ سرگردان خواهد شد ]واز تشنگي خواهد 

 (.423، ص 201ه همان، خطب) مرد[

اگر با اين  :تصوير رويا رويي مؤمن ومنافق -

شمشيرم بر بيني مؤمن بزنم که مرا دشمن بدارد، دشمن 

نخواهد داشت واگر تمام دنيا را در گلوي منافق بريزم 

همان، ) ...که مرا دوست بدارد، دوست نخواهد داشت

 .(639، ص 45حکمت 

ما حق سنگي ا :تصوير رويا رويي حق وباطل -

، 376همان، حکمت ) گواراست وباطل سبک اما کشنده

 .(721ص 

 

 :داستان

« نهج البالغههاي  داستان» عنوان ر بهيات زموضوع

 ثبت شده است

 امبريشجاعت پ،يعل يستيساده ز ،سيابل يسرکش

ي و تحمل عل يبائيشک،ع(ي )ص( از نگاه عل)

در لباس و غذا  يوه زندگيش،ع(ي )صالبت عل،ع()

نه توز آن يع( و دشمن کي )عاشق عل ،...و

ن يفاصله ب،ع( به شهادتي )عشق سرشار عل،حضرت

ع( کنار ) يعل،ع( کنار جنازه طلحهي )عل،حق و باطل

فرمان ،عدالت ياجرا يت، برايقاطع،س() قبر زهرا

 سالمامبر اياز زهد پ يگوشه ا،نقشه دشمن يساز يخنث

 نيَحَکَم يماجرا ،ص()
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 داستان کيتکنبا ت معنا يريمد يبر اساس الگو شده انجام يل محتوايج تحلينتا: 4جدول 

 كدگذاري باز نكات كليدي نشانگر

 و
طبه

خ
 

۱۹
2

 ۱ و 

بر اثر ) فراوان اوهاي  و کوشش ين رو که عبادات طوالنيد، از ايريس، پند و عبرت بگياز داستان ابل

ا است يدنهاي  ست از ساليکه معلوم ن ن رفت، او خداوند را شش هزار سال عبادت نموديتکّبر( از ب

ش را محو و نابود يتکبر و غرور، همه عبادات و کوشش ها يبا ساعت يآخرت ولهاي  ا از سالي

است و همه  يکين ين اهل آسمان و زميفرمان خدا ب يبود، ول يو عرش يس، آسمانيکرد، گر چه ابل

 ديس( بر حذر باشيابل) شمن خدان ديبندگان خدا، از ا يهستند ا يبندگان در برابرش مساو

 سيابل يسرکش

ت 
کم

ح
۱0

۳
 

ن لباس کهنه، دل را خاشع و نفس يدن ايبِه المؤمنون؛ پوش يقتديخشُع لُه القلُب و تذلُّ بِه الّنفُس و 

 «رنديگ يکند و مؤمنان از آن سرمشق م ياّماره را خوار م
 يعل يستيساده ز

ر 
صا

ت ق
ما

کل

26
1

-
26

2
 

العدّو  يُکن احٌد مّنا اقرب اليه و آله و سلم ـ فلم ياهلل عل ينا برسول اهلل ـ صلياُس اتقُکّنا اذا احمرَّ الب

 منه 

ه و آله ياهلل عل يد، ما به رسول خدا ـ صليکش يشد و زبانه م يهرگاه آتش جنگ سخت شعله ور م

 .کتراز آن حضرت نبوديک از ما به دشمن، نزديچيم و هيبرد يو سلم ـ پناه م

( ص) مبرايپ شجاعت

 (ع) يعل نگاه از

ت 
کم

ح
42

0
 

دن و يا بخشيد جواب دشنام، دشنام است و يدًا اّنما هو سبٌّ بسبٍّ، او عفٌو عن ذنٍب: آرام باشيرو

 .عفو از گناه

 يعل تحمل و يبائيشک

 (ع)

ه 
طب

خ
۱۹

2
 

 به که ستمه يکس نينخست من! امبريپ يا اهلل، ااّل اله ال: گفتم من: ديفرما يم ـ السالم هيعل ـ يعل

 و آله و هيعل اهلل يصل ـ محمد: گفتند همه( عنود) شيقر و شرک سراناما  دارم. مانيا تو يامبريپ

 است. دروغگو و ساحر ـ سلم

 و است نيقيصد يمايس شانيمايس هراسند، ينم سرزنشگران سرزنش از که هستم يکسان از من اما

 کننده اياح و قرآن خط رهرو. روزند بخش يروشن و شب دار زنده باشد، يم کانين گفتار گفتارشان

 در شانيها دل. باشند يم دور انتيخ و فساد و غرور و تکبر از. باشند يم رسولش و خداهاي  سنت

 .است ياله فهيوظ و تيمسئول انجام در شانيکرهايپ و بهشت

 (ع) يعل صالبت

ه 
طب

خ
20

۹
 

ر فقره؛ خداوند يع بالفقيتبيال يعفه الناس کقّدروا انفسهم بضيائمه العدل ان  يفرض عل يان اهلل تعال

شان را  يوه زندگيرند و شيان عدل و حق، واجب کرده است که بر خود سخت گيشوايمتعال بر پ

 ر را از جا بدر نبرديو فقر، فق يف مردم قرار دهند تا ناداريطبقه ضع يهماهنگ با وضع زندگ

 

 لباس در يزندگ وهيش

 ...و غذا و

ت 
کم

ح
45

 

بزنم که مرا دشمن بدارد، دشمن نخواهد داشت و اگر  يمانيفرد با ا ينيرم بر بين شمشيا اهرگاه ب

ن به خاطر آن يزم که مرا دوست بدارد، دوست نخواهد داشت و ايمنافق بر يا را در گلويتمام دن

 بغضک مؤمنيال  يا عليدرس نخوانده( واقع شده است که فرمود: ي )امبر اّميباشد که بر زبان پ يم

 دارد يکند و منافق تو را دوست نم ينم ي! مؤمن با تو دشمنيعل يحبک منافق؛ ايوال 

 و( ع) يعل عاشق

 آن توز نهيک دشمن

 حضرت

ه 
طب

خ
۱5

۶
 

اران و يوستن به يعشق به شهادت و عشق پ، جانيه و اله و سلم ـ، شورو هياهلل عل يامبر ـ صليپ

نموده  يه السالم ـ رويـ عل يافت، به عليم ـ دره الساليـ عل يعل يملکوت يمايرا از س دوست يلقا

  :و فرمود

بگو بدانم صبر و استقامت تو  يشود، ول يف صبرک اذا: آن چه گفتم واقع مياّن ذلک لکذالک، فک

 !چگونه است؟

س هذا من مواطن الّصبر ولکن من مواطن يرسول خدا، ل يه السالم ـ عرض کرد: ايـ عل يامام عل

 يجا) «بشارت و شکر است يست، بلکه جايصبر و استقامت ن ينجا جايا»و الشکر:  يالبشر

 ک استيتبر يست، بلکه جايت نيتسل

( ع) يعل سرشار عشق

 شهادت به
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 كدگذاري باز نكات كليدي نشانگر

ه 
طب

خ
۱4

۱
 

دم و حق آنست که يشن يت؛؛ باطل آن است که بگوئيالباطل ان تقول سمعت، والحق ان تقول را

 دميد يبگوئ
 باطل و حق نيب فاصله

ه 
طب

خ
2۱

۹
 

ابو »ه السالم ـ کنار جسد طلحه و عبدالرحمن بن عتاب، گذشت، فرمود: يـ عل يکه امام عل يوقت

ر يخواستم که ز يمونس مانده است، به خدا سوگند من نم ين مکان، تنها و بيطلحه( در ا) محمد

 يبن» يرؤسا يگرفتم ول« عبدمناف» يش را بنگرم، انتقام خود را از بنيقرهاي  ن آسمان کشتهيا

ده بودند که اصاًل ي( گردن کشيخالفت و رهبري )امر ين جنگ افروزان برايفرار کردند، ا« عُجَم

ده آنها يکشهاي  خود برسند، گردن يآن را نداشتند، فوقصوا دونه؛ قبل از آن که به آرزو يستگيشا

 «.شکسته شد

 جنازه کنار( ع) يعل

 طلحه

ه 
طب

خ
20

2
 

ا رسول يعه الّلحاق بک، قّل يجوارک و الّسر يتک الّنازله فو عن ابن يا رسول اهلل عّنيک يالسالم عل

بتک موضع يم فرقتک و فادح مصيبعظ يل يالتأّس يااّل اّن ف ي، ورّق عنها تجّلديتک صبرياهلل عن صف

ه و آله و سلم ـ از جانب خودم و دخترت که هم ياهلل عل يرسول خدا ـ صل يتعّز...؛ سالم بر تو ا

امبر خدا! صبرم از فراق دختر يپ يوسته است، ايآمده و به سرعت به تو پاکنون در جوارت فرود 

 ده ات، کم شده و طاقتم از دست رفته است، يبرگز

 و... است يشگي، به تو برگردانده شد، اما اندوه من هميکه به من سپرده بود يامبر، امانتيپ يا

 زهرا قبر کنار( ع) يعل

 (س)

ه 
طب

خ
۱۳

۶
 

 کان وان الحق منهل اورده يحت بخزامته، الظالم القودن و ظالمه من مظلومال النصفن اهلل ميا و 

 به را او تا کشم يم را ستمگر افسار و رميگ يم ستمگر از را مظلوم داد خدا به سوگند کارها؛

 باشد او نديناخوشا چند هر سازم، وارد حق، آبشخور

 ياجرا يبرا ت،يقاطع

 عدالت

ه 
نام

۳۳ 

 او به را انيجر و نوشت «قثم» يبرا يا نامه درنگ يب ـ السالم هيعل ـ يعل امه اميتوطئه معاو يدر پ

 :آمده نامه آن در. داد گزارش

 شده فرستاده مکه يسو به شام مردم از يگروه که داده گزارش شام از من، ياطالعات مأمور: بعد اما

 حق با را باطل و ندکن رهيت را مردم ذهن حج، موسم در تا ناشنوا و گنگ و کوردل يگروه اند،

 دهيبرگز خدا، فرمان برابر در را مخلوق اطاعت که هستند يفروشان ايدن به نيد آنها. ندينما مشوب

 اقتضا ريتدب و حزم چه آن نيبنابرا ....غافلند آخرت مجازات از و دوشند يم ريش ايدن پستان از و اند

 الّنعماء عند تکن وال کن، آنها ضد بر حرکت و اميق ،يدار ارياخت در امکانات از چه آن و کند يم

 هنگام و خوشحالند و مغرور نعمت، و رفاه هنگام که نباش افراد آن از فشاًل؛ الباساء عند وال بطرًا

 کن. يجد اقدام حتمًا باشند يم زبون و سست ،يسخت و يناراحت

 يساز يخنث فرمان

 دشمن نقشه
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راند، او يا را در وجود خود مياد دنيد و يا، چشم پوشيرق دنش از زرق و بيبا تمام قلب خو امبريپ

ا را کاروان سرا قرار داده بود. يرند. دنيدگانش قرار نگيا در برابر ديدن يورهايار داشت که زيعالقه بس

  ....به آن را از قلبش دور ساخت ين رو دلبستگياز ا

خود  يبرا ين روشيو سلم ـ که چن ه و الهياهلل عل يا خداوند، محمد ـ صليپرسم: آ ياز شما م

ر کرده که يد: خدا او را تحقيبگو يا به او اهانت نمود، اگر کسيداشت،  يانتخاب کرده بود را گرام

د يداشته، پس با يد: او را گراميبه خدا نسبت داده است و اگر بگو يبه خدا سوگند، دروغ بزرگ

دا کرده(، يا پيبه زرق و برق دن يکرده و دلبستگکه روش او را انتخاب ن) ر او رايبداند که خداوند غ

  .ر کرده استيتحق

د و گرنه يد و در خط او حرکت کنيه و اله و سلم ـ را الگو قرار دهياهلل عل يامبر ـ صلين، پيبنابر ا

 .راه شما، راه هالکت و سقوط خواهد بود

 

 زهد از يا گوشه

 ص() اسالم امبريپ
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ه، يقرار شد سپاه معاو و به کار برده شد يرنگيه( نيمشاور مخصوص معاو) از طرف عمروعاص

ن ما و شما، قرآن حاکم يد بيائيه السالم ـ بيـ عل يسپاه عل يا»اد بزنند يزه کنند و فريقرآن ها را سر ن

  .«ميرا ترک نمائ يزيم و جنگ و خونريکن يرويباشد. هر چه قرآن حکم کرد، آن را پ

ب داد و يه السالم ـ را فريـ عل ياز ساده لوحان سپاه عل ياريه و خوش نما، بسبنديسه فرين دسيا

ه و عمروعاص يب معاويرنگ و فرين نيد چون ايهر چه آن حضرت فرمود که به جنگ ادامه بده

 يديه السالم ـ به سخن او اعتنا نکردند و اختالف شديـ عل ياز سپاه عل ياريعده بس يباشد، ول يم

  .ه السالم ـ به وجود آمديـ عل يعلان سپاه يدر م

ده بودند( با سپر قرار دادن قرآن، فرمان قرآن را نابود يک نوع دزد عقيکه ) هيسرانجام سپاه معاو

ه السالم ـ يـ عل يکوردل را که در اطراف عل ياز مقدس مآبها ياريانه، بسين ترفند موذيکردند و با ا

حت کرد و هشدار داد، گوش يسالم ـ آنها را نصه اليـ عل يب دادند و هر چه عليبودند فر

  [1].نکردند

اللهم اّنک تعلم اّنهم ما الکتاب  :ن فرمودين مورد، به خدا پناه برد و به صورت دعا چنيامام در ا يحت

 .ستيکه هدف آنان قرآن ن يدان يدون؛ خداوندا تو ميري

را که آنها  يابوموست يحکمشد که حفظ اتحاد، مجبور  يه السالم ـ برايـ عل يسرانجام امام عل 

 رد،يشنهاد کردند، بپذيپ

ن، سخن يَراُد ِبَها َباِطٌل َنَعْم ِإنَُّه َلا ُحْکَم ِإلَّا ِللَِّه؛ ايه السالم ـ فرمود: َکِلَمُه َحقٍّ يـ عل ير مؤمنان عليما

 حکومت و حکم مخصوص خداوند است ياست که از آن اراده باطل شده، آر يحق

 نيَکَمَح يماجرا

 

 

 يريجه گينت

است ارزشمند که در تمام  يهج البالغه کتابن

کلمات و سطور و صفحات آن، فصاحت و بالغت، 

 يخاص به چشم م يتيالفاظ و حالوت و جذاب ييوايش

م خدا و توان گفت که بعد از کال يخورد. به جرات م

دا يرا پ يکالم چيه وآله( هياهلل عل يصل) غمبر خدايپ

ن اندازه جذاب و با حالوت و در يم که تا ايکن ينم

م که هر صاحب يدان يک ميف باشد. نين حال لطيع

ت، يدر کتاب خود، شخص يسنده و شاعريقلم و نو

ات و طرز تفکر و اخالق خود را يافکار و روح

ه السالم( هرگاه در يلعي )کند، حضرت عل يمنعکس م

د، سخن او يگو يدر نهج البالغه سخن م يهر موضوع

ت کمال است. در واقع نهج البالغه همچون يدر نها

نهج  .است يه السالم( چند بعديعلي )ت عليشخص

است و از لحاظ  يالبالغه يک اثر فوق العاده هنر

و  يهيچ گوينده فارس .معتبر است يو شيواي يزيباي

را در زمان خود و در  يو هنرمند و شاعرهيچ نويسنده 

ي عل يسراغ نداريم که بتواند با زبان شيوا يهيچ زمان

ن ابعاد ي(. ا1363،يمقام معظم رهبر) ع( حرف بزند)

ابد که ي يم يشتريت بينهج البالغه از آن رو اهم يبالغ

ات يو صدر اسالم، شعر و ادب يدر جامعه عرب جاهل

برخوردار  يقابل توجه يريو فراگ ياز بسط و گستردگ

و بالغت نزد اعراب صدر اسالم از  يبوده و سخنور

بزرگان و  يخصوصا برا يت و ضرورت فراوانياهم

ند يگر فرايد يرهبران برخوردار بوده است. از سو

ارتباط رهبران مؤثر  يوه برقراريعنوان ش به يبند قالب

رهبر در کالم و عمل منجر به  هاي دهيباشدکه ا يم

د يدگاه جدين ديدر ا شوند. يم ياهداف سازمان شبرديپ

 يم ارتباط ي، رهبران با استفاده از ابزار برقراريرهبر

اثر  هايي وهيردستان خود با استفاده از شيتوانند بر ز

 يمؤثر در بستر سازمان يجه آن رهبريگذارد که درنت

ع( رهبر مؤثر جهان اسالم در ي )رد. امام عليشکل گ

ش از هزار و چهارصد سال يبا ب کتاب نهج البالغه

 ،يابتکار زبان استعاره،) ت معنايريمد يکهايقدمت تکن

 يالگو يرا به کار برده است. با بررس (و تضاد داستان

نهج  ع( در.ي )ت معنا در سخنان حضرت عليريمد
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و با استفاده از  العاده فوق ک اثريعنوان  به البالغه

ع( از ي )عل افت که حضرتيتوان در يل محتوا ميتحل

ت و نفوذ در يت معنا جهت هدايريک مديچهار تکن

استفاده نموده است و  يوه منحصر به فرديانسانها به ش

 حضرت كه كرد استنباط توان مي لبالغهنهج ا با مطالعه

 عموم و كارگزاران با خود حكومت دردوران( ع) علي

با  ارتباط برقرار کرده و ن نحويمردم به بهتر

قوي توانسته است  ارتباطيهاي  مهارت از يبرخوردار

ط خاص جنگ و يج مردم در شرايت و بسيضمن هدا

وه حکومت و استقرار يشبرد تحوالت مرتبط با شيز پين

 ين الگو به نحويو مبارزه با فساد از ا يعدالت اجتماع

 رد.ياثربخش بهره گ
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