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چکيده
هدف :هدف اين پژوهش ،بررسي برخي از ويژگيهاي مهم رهبري در حضرت علي (ع) وتبيين الگوي مديريت معنا در
خطبههاي امام علي (ع) در نهجالبالغه است.
روش شناسي :در اين راستا ،نخست جوانب مختلف مديريت معنا به عنوان شيوه برقراري ارتباط و رابطه آن با رهبري به
صورت کلي عنوان شده و سپس الگوي مديريت معنا در خطبههاي حضرت علي (ع) درنهج البالغه مطرح شده که شامل
چهار عنصر استعاره ،زبان ابتکاري ،تضاد و داستان مي باشد .اين پژوهش به لحاظ استراتژي ،کيفي و از منظر ماهيت
بنيادي است و به روش تحليل محتوا و با استفاده از فرم وارسي بسته و پيش سازمان يافته بر اساس چهار مولفه فوق و
مبتني بر خطبهها و نامههاي آن حضرت در نهج البالغه انجام شده است.
يافته ها :نتايج اين پژوهش نشان داد امام علي(ع) در فرايندهاي ارتباطي خود با مردم و کارگزاران حکومت از هر چهار
شيوه مديريت معنا بهرهگيري نموده و عنصر داستان در اين بين از کاربرد بيشتري برخوردار بوده است.
نتيجه گيري :حضرت علي (ع) از چهار تکنيک مديريت معنا جهت هدايت و نفوذ در انسانها به شيوه منحصر به فردي
استفاده نموده است و دردوران حكومت خود با كارگزاران و عموم مردم به بهترين نحو ارتباط برقرار کرده و با
برخورداري از مهارتهاي ارتباطي قوي توانسته است ضمن هدايت و بسيج مردم در شرايط خاص جنگ و نيز پيشبرد
تحو الت مرتبط با شيوه حکومت و استقرار عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد از اين الگو به نحوي اثربخش بهره گيرد.
کليد واژه :ارتباطات ،مديريت معنا ،رهبري ،استعاره ،زبان ابتکاري ،تضاد ،داستان
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مقدمه
هيچ مديري نمي تواند كار خود را بدون برقراري ارتباطات خوب ومهارتهاي ارتباطي به خوبي انجام دهد(ايران
نژاد پاريزي )1385 ،320 :ارتباط مؤثر يكي از عناصر كليدي موفقيت مديران است (مقيمي)1385 ،311 :ارتباطات
مؤثر نه تنها كليد فتح تمامي درهاي بسته در جهان است ،بلكه فعاليتي اجتناب ناپذير و الزام آور براي زندگي فردي،
گروهي و سازماني در تمامي جوامع بشري است (فرهنگي و همكاران .)1383 ،9 ،به طرق مختلف ،ميتوان نقش
ارتباطات را در فرآيند رهبري بررسي کرد .در موقعيتهاي مختلف ،محتواي مناسب ارتباطات با هم فرق ميکنند،
اما تحقيقات نشان مي دهدکه رهبراني که از محتواي بصري در ارتباطشان استفاده ميکنند در مقايسه با کساني که از
محتوي عملگرايانه استفاده مينمايند ،اثربخش ترند( .اوامله و گاردنر۱۹۹۹ ،؛ هوالدي و کومبز.)۱۹۹۳ ،
دوران حكومت حضرت علي نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ چراكه هدف نهايي حكومت اسالمي ،تبليغ اسالم
در جهان است .دستيابي به اين هدف با برقراري ارتباطات مؤثر و دوسويه ميسر است .بنابراين با بررسي نامهها و
خطبههاي موجود درنهج البالغه مي توان به موارد مربوط به ارتباطات و مهارتهاي ارتباطي مديران درحكومت
حضرت علي (ع) دست يافت .در بخش نامهها ،درمجموع  79نامه ذكر شده است كه آنها را از نظر موضوعي مي
توان به سه دسته تقسيم كرد
دستة اول ،نامههاي اخالقي و تربيتي است .دستة دوم ،مكاتبات حضرت با معاويه؛ و دستة سوم (تقريباً  39نامه)
مواردي است كه حضرت دربارة مسائل حكومت و مديريت ،به مناسبتهاي مختلف ،خطاب به كارگزاران كشوري
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و لشكري بيان فرموده اند .درواقع مي توان ادعا كرد كه نيمي از نامههاي نقل شده از علي (ع) در نهج البالغه به
مباحث حكومت و مديريت اختصاص دارد(اعرافي ،1380 ،ص .)45-22
از آنجا كه براي تداوم حيات تمامي حكومتها ،ازجمله حكومت اسالمي ،داشتن مديريتي كارآمد و شايسته
الزامي است و به عالوه ،تسلط كافي رهبران ،حاكمان ومديران اين حكومت در رفتار بهتر با زيردستان مي تواند
باعث تحقق سياستها واهدافشان شود ،آنان بايد ضمن تالش در راستاي كسب ويژگيهاي مهارت ارتباطي متكي
بر دانش اسالمي ،به عنوان يك حكومت جهاتي و پيشرو معرفي شوند .يکي از مطالعات مهم در زمينه ارتباطات و
رهبري توسط گيل فرهاست و رابرت سار ( )۱۹۹۶انجام گرفت ؛به نظر فرهاست و سار ،رهبري «بازي زبان»
است.رهبران سازمانها از زبان در جهت تعامل با اجزا متنوع استفاده نموده و در قالب مشخص به کار مي برند .که
ضروري ترين مهارت براي اين بازي ،توانايي قالب بندي يعني شيوه مديريت معاني است که با پنج تکنيک استعاره،
زبان ابتکاري ،داستان و تضاد انجام مي شود(ناتينگهام. )101 ،2014 ،1
از آنجا که گفتار و نوشتار و ادبيات زيبا ،جذاب و همراه با ضوابط فصاحت و بالغت از مصاديق زيبايي است
كه حضرت علي پيشواي بالغت سرچشمه ي آن است به نظر مي رسد ايشان در کتاب نهج البالغه از اين ابزارهاي
قالب بندي استفاده نموده اند  .لذا اين پژوهش در پاسخگويي به اين پرسش است که « امام علي(ع) در نهج البالغه
از کدام الگوهاي قالب بندي مديريت معنا در راهبرد ارتباطات رهبري خود بهره برده اند؟»
-

رهبري در اسالم

اهميت فوق العاده رهبري بر سه اصل مبتني است .اصل اول مربوط است به اهميت انسان و ذخائر و نيروهائي
که در او نهفته است که معموال خود به آنها توجه ندارد .اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حيوان ،انسان با
اينکه از جنس حيوان است از نظر مجهز بودن به غرائز با حيوان تفاوت دارد :يعني ضعيف تر از حيوان است.
اميرالمؤمنين علي (ع) در يکي از خطبههاي نهج البالغه موضوع مجهز بودن مورچه را به غرايز زندگي بيان و تشريح
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مي کند .انسان با اينکه از نظر نيروها مجهزترين موجودات است و اگر بنا بود با غريزه رهبري شود مي بايست صد
برابر حيوانات مجهز به غرايز باشد ،در عين حال از نظر غرايزي که او را از داخل خود هدايت و رهبري کنند،
فقيرترين و ناتوان ترين موجود است .لهذا به رهبري ،مديريت و هدايت از خارج نياز دارد .اين همان اصلي است
که مبنا و فلسفه بعثت انبياء است .اصل سوم مربوط به قوانين خاص زندگي بشر است .يک سلسله اصول بر رفتار
انسان حکومت مي کند که اگر کسي بخواهد بر بشر مديريت داشته باشد و وي را رهبري کند جز از راه شناخت
قوانيني که بر حيات و بر روال زندگي بشر حاکم است ،ميسر نيست(.مطهري)115- 113 ،1361 ،
 مديريت معنافرهاست و سار رهبري را تحت عنوان بازي زبان قلمداد نموده و استدالل مي کنند که ضروري ترين مهارت
براي اين بازي توانايي قالب بندي است .قالب بندي شيوه مديريت معاني است که يک يا چند جنبه از موضوع
خاص نسبت به ساير جنبههاي آن انتخاب يا برجسته مي شوند
فرهاست و سار استدالل مي کنند که رهبران اثربخش فرايند قالب بندي را با درک مشخصي از واقعيات و
اهداف پيش روي سازمان به عنوان شيوه برقراري ارتباط آغاز مي کنند .يعني رهبران موثر مي دانند اکنون در کجا
هستند و در آينده به کجا خواهند رفت .رهبران موثر افرادي هستند که به بسترها توجه مي کنند و زمان و
رهبري که معاني را مديريت مي کند به عنوان هنرمندي که با پالت رنگ کار مي کند تا تصويري را خلق کند ،از
مجموعه واژهها و نمادها براي کمک به ساخت قالب ذهني شنونده استفاده مي کند .استفاده از زبان درقالب بندي
مي تواند شامل تنوعي از راهکارهاي ارتباطي باشد که مي توان به سايرين در ديدن جهان به شيوه اي که ميخواهيد
آنها را ببينند کمک مي کند .ارتباطات و رهبري به سمت مدلي تغيير يافته که در آن برقراري ارتباط به عنوان ابزاري
درخدمت رهبري اثربخش نيست بلکه واسطه اي است که از آن طريق روابط رهبري ايجاد مي شوند .دراين ديدگاه،
فرهاست رهبري را فرايندي تمرين شده مي داند زماني که ايدههاي رهبر در کالم و عمل منجر به پيشبرد وظايف
سازماني ازسوي سايرين مي شوند .اين ديدگاه جديد رهبري ،مفاهيم ساده سازي شده رهبران را با استفاده از ابزار
برقراري ارتباط جايگزين مي کند تا بر زيردستان خود با استفاده از شيوه هايي اثر گذارد که در نتيجه آن رهبري
موثر در بستر سازماني شکل گيرد(ميلر.)193-191 ،2012 ،2
مطابق نظر فرهاست و سار ( )1996قالب بندي شامل سه جزء زبان ،تفکر و پيش انديشي مي باشد .زبان به ما
کمک مي کند تا اطالعات را به خاطر آورده و آن را انتقال دهيم .براي به کارگيري زبان بايد تفکر کرد که در
چارچوب تفسيري خود و ارتباط با ديگران منعکس مي گردد و براي انجام آن بايد پيش انديشي داشت و فرصتهاي
الگوبندي را پيش بيني نمود .
تکنيکهاي قالب بندي مطابق نظر فرهاست و سار عبارتند از :استعاره ،زبان ابتکاري ،تضاد و داستان
ابزار قالب بندي فرهاست و سار در رهبري به عنوان مدل مفهومي پژوهش ،مورد استفاده قرار گرفته است و
سواالت تحقيق بر مبناي آن طراحي گرديده است.
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موقعيتهايي را تشخيص مي دهند که با معاني به شرايط و موقعيتها شکل مي دهند .فرهاست و سار عنوان مي کنند
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قالب بندي
مديريت معنا

زبان

تفکر

زبان ابتکاري

استعاره

پيش انديشي

داستان

تضاد
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصيفي تحليلي و از نوع تحليل محتواي کيفي است و درآن همه خطبهها و نامههاي
مندرج در نهج البالغه اميرالمومنين(ع) (ترجمه استاد محمد دشتي)مورد بررسي قرار گرفته است .تحليل محتوا
روشي است که براي استنباط تکرار پذير و معتبراز دادهها از متن مورد استفاده قرار مي گيرد.اين فن در جستجوي
دريافت جنبههاي ادراکي و احساسي پيامها و يا ادراکات ضمني قابل استخراج از بيانات است (دانايي فر و
همکاران .)1386 ،براي انجام اين تحقيق که با استراتژي کيفي انجام شده است از فرم وارسي بسته و پيش سازمان
ي افته استفاده شده و جمالت و عبارات منتخب به انضمام متن فارسي و آدرس در حوزههاي منبعث از چارچوب
نظري به عنوان روش يا پيش نياز درج گرديد.
يافتهها:
با بررسي محتواي خطبههاي حضرت علي(ع) در نهج البالغه دادههاي مورد نياز تحقيق گردآوري گرديد که
نتايج تحليل محتواي انجام شده بر اساس الگوي مديريت معنا با چهار تکنيک عنوان شده به شرح زير مي باشد؛
استعاره
نشانگر
خطبه 5

خطبه 204
نامه 45

كدگذاري باز

نكات كليدي
ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاه

-تشبيه فتنه به دريايي

اي مردم ،امواج سهمگين فتنهها را با کشتيهاي

-کشتي نجات استعاره اي است از هر وسيله نجات بخش از ميانه

نجات در هم بشکنيد

فتنه وگمراهي

فان امامکم عقبه کوودا

«عقبه کوودا» را که به معناي گردنه اي ناهموار وصعب العبور درميان

که پيشاپيش شما گردنه اي است سخت و دشوار؛
واجتنبت الذهاب في

مداحضک..

اي دنيا واز لغزشگاههايت دوري گزيده ام

خروشان.

کوههاست براي بيان دشواريهاي پس از مرگ استعاره آورده

است.

واژه «مداحض» درلغت به معناي مکاني از گل و الي است که پاي
افراد در آن مي لغزد وامام (ع) اين واژه را براي دنيا و فريبکاريهاي
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آن استعاره آورده ودنيا را به لغزش روح انسان دانسته
...فباض وفرخ في صدورهم ودب و درج في
خطبه 7

حجورهم[...شيطان] در دلهاي آنان تخم گذارد ،و
جوجههاي خود را در دامانشان پرورش داد؛

است.

واژههاي «بيض» (تخم نهادن) و «افراخ» (جوجه گذاشتن) درمعناي
استعاري به کار رفته و وجه شبه آن است که پرنده هر گاه آشيانه اي
مناسب بيابد ،درآن تخم مي نهد وجوجه مي آورد .شيطان نيز هر گاه
سينههاي مردمان را جاي مناسبي براي خود بيابد در آن مأوي مي
گزيند.

جذاء.

دست بريده :براي ترسيم انسان بي يار وياور

خطبه ۳

يد

خطبه 5

جناح

خطبه ۱05

صفو عين

خطبه ۱۹۶

مناره ساطع

چراغ فروزان :نمادي از پيشوايان حق وراهنمايان راه خدا

خطبه ۱5۶

حبل المتين

ريسمان مستحکم :تصوير گري گويا براي کتاب نجات بخش قرآن

خطبه 2۱4

کثفت اغصانه

شاخ وبر انبوه :نمايانگر کثرت ياران وپيروان

خطبه 5۶

لتحتلبنها دما

خون دوشيدن :ترسيم گر مصائب وسختيها

بال وپر :ترسيم گر دوستان و ياران باوفا
چشمه هايي زالل و گوارا :تصوير گر معار ف الهي وعلوم حقه در
سينه اولياي خدا

استعاره در لغت به معني عاريت گرفتن وبه عاريت خواستن است (معين ،1360 ،ج ،1ص  ،)251ودر اصطالح
ومجازي (الحسيني1413 ،ق ،ص )459استعاره با تجسم بخشيدن به امور ذهني و جاندارنمايي امور بي جان بر اثر
بخشي وجذابيت کالم مي افزايد (همان ،ص 66؛ علي الصغير1420 ، ،ق ،ص .)116يکي از استعارات نغزي که
شارحان نهج البالغه آن را از نيکوترين استعارات خوانده اند (ابن ابي الحديد ،همان ،ج ،1ص ،.)215اين سخن امام
(ع) است .ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاه:اي مردم ،امواج سهمگين فتنهها را با کشتيهاي نجات در هم
بشکنيد  (.دشتي ،همان ،خطبه  ،5ص )51دراين تعبير ،امام (ع) فتنه را به اين دليل که مبتاليان به خود را به هالکت
مي کشد به دريايي خروشان تشبيه کرده و لفظ امواج را براي آن استعاره آورده است(.ابن ميثم ،همان ،ج ،1ص
 .)277امام (ع) دشواريها ومخاطراتي را که آدمي پس از مرگ در پيش رو دارد در قالب اين صحنه شگفت به
نمايش مي گذارد :فان امامکم عقبه کوودا که پيشاپيش شما گردنه اي است سخت و دشوار؛ (دشتي ،همان ،خطبه
 ،204ص .)427امام علي (ع) دراين سخن «عقبه کوودا» را که به معناي گردنه اي ناهموار وصعب العبور درميان
کوههاست (حسيني شيرازي ،بي تا ،ج ،4ص  )6و گذر کردن از آن بسيار کند ودشوار صورت مي گيرد وبراي بيان
دشواريهاي پس از مرگ استعاره آورده است.درتعبيري ديگر ،اين استعاره بديع امام (ع) را شاهديم :واجتنبت
الذهاب في مداحضک . .اي دنيا واز لغزشگاههايت دوري گزيده ام؛ (همان ،نامه  ،45ص  ).555واژه «مداحض»
درلغت به معناي مکاني از گل و الي است که پاي افراد در آن مي لغزد وامام (ع) اين واژه را براي دنيا و
فريبکاريهاي آن استعاره آورده (الحسيني ،همان ،ص 531و  )617ودنيا را به لغزش روح انسان دانسته است .
درجاي ديگر ،گزيده شدن سينه منحرفان به نيش شيطان با اين استعاره بيان شده است... :فباض وفرخ في صدورهم
ودب و درج في حجورهم[...شيطان] در دلهاي آنان تخم گذارد ،و جوجههاي خود را در دامانشان پرورش داد؛
(دشتي ،همان ،خطبه  ،7ص  .)53دراين سخن ،واژههاي «بيض» (تخم نهادن) و «افراخ» (جوجه گذاشتن) درمعناي
استعاري به کار رفته و وجه شبه آن است که پرنده هر گاه آشيانه اي مناسب بيابد ،درآن تخم مي نهد وجوجه مي
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علم بيان به کار گرفتن لفظي است درغير معناي اصلي خود به دليل وجود عالقه و مشابهت ميان معناي اصلي
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آورد .شيطان نيز هر گاه سينههاي مردمان را جاي منا سبي براي خود بيابد در آن مأوي مي گزيند وديگر خانه زاد
وجود آنان خواهد شد(ابن ميثم ،همان ،ج ،1ص .)282

زبان ابتکاري
نشانگر

كدگذاري باز

نكات كليدي

ام ام علي (ع) براي ترسيم صحنه دنيا از واژه زنده وگوياي
«مضمار» بهره مي جويد .کلمه «ضامر» به حيوان الغري گفته
مي شود که براثر تمرين وکار الغر و ورزيده شده باشد که
خطبه 28

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

مستلزم آن چابکي

امروز روز تمرين و آمادگي وفردا روز مسابقه است؛

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

است.

ورزيدگي ترسيم کرده است .که هر کس براي رسيدن به
جوايز مسابقه مهمي که در پيش روي دارد بايد خود را از
قبل آماده و ورزيده سازد
مرگ دراين تصوير همچون سارباني ترسيم شد که با آواز
خطبه ۱57

...فکانکم بالساعه تحدوکم حدو الزاجر بشوله ،گويا

مخصوصش قافله بشري را به سرعت به سمت مقصد واقعي

[ساعت] پايان زندگي و قيامت شما را فرا مي

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

خواند ،چنان خواند ساربان شتر بچه راه.

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

سال هفتم /ويژه نامه 1395

بر اين قافله را نيز به زيبايي نمايش داده
فان الغايه امامکم وان وراء کم الساعه تحدوکم،
خطبه 2۱

قيامت

(وبهشت

ودوزخ)

پيش روي شما ومرگ درپشت سر[همچون
سارباني] شما را مي راند؛
وان غائبا يحدوه الجديد ان الليل والنهار لحري

خطبه ۶4

بسرعه االويه (وامر غايبي [سرآمد زندگي] که
گذشت شب وروز آن را به پيش مي راندسزاوار
است که به سرعت فرا رسد؛

است.

با توجه به معناي «تحدوکم» که راندن شتر با آواز مخصوص
است ،اين نکته به ذهن مي رسد که انسان با زر و زيورها
وسرگرميهاي دنيا غافل است
اجل و 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.

انسان مي کوشد هر طور که شده ولو وجود خود را از
خطبه 8۳

ماتحا في غرب هواه [به دلو بزرگ] درهوا پرستي

شهوات ولذتهاي دنيوي پر سازد وآخرين قطرات آن را از

غرق شده

اعم اق چاه هوي وهوس خويش بيرون کشد وخود را سيراب
سازد.

حکمت45۶

لماظه (به معناي لقمه جويده يا باقيمانده غذا در
دهان
لعقه به معناي مقدار بسيار اندکي غذا ،که انسان با

خطبه ۱۱۳

سرانگشت يا قاشق کوچکي روي زبان مي گذارد
وزود فرو مي برد،

براي ترسيم کم ارزشي وحقارت دنيا
براي ترسيم دينداريهاي بي محتوايي که به دل نرسيده و
فقط لقلقه زبان است

حکمت 472

صعاب (شترهاي) سرکش و چموش،

براي تصوير کردن ابرهاي پرسر وصدا و همراه با رعد وبرق

حکمت۱47

همج (پشه يا مگسهاي دستخوش باد وطوفان

براي ترسيم انسانهاي بي مقدار وبي ثبات
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سخن ان علي (ع) سرشار از تعابير 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 سخن به گونه اي خاص است
که در آن معاني ومفاهيم به روشي جديد وابتکاري تجسم مي يابند وحتي به صورتي جلوه مي کنند که گويي
خواننده آنها رارؤيت مي کند( .يا سوف ،2006 ،ص  .)90به تعبيري ساده وموجز مي توان گفت که تصوير پردازي
عبارت است از ،پرده برداري از معاني با تعابيري زنده واحساس برانگيز.روشن است که تصوير درحوزه ارتباطات با
تصوير درحوزه هنرهاي تجسمي ونمايشي تفاوت دارد ،زيرا ابزار تصويربرداري درحوزه اارتباطات الفاظ وعبارات
است ،نه قلم ورنگ وعکس .نمونه هايي از چنين تصوير پردازيها را مي توان به وضوح در سخنان امير مومنان علي
(ع) مشاهده کرد .به تعبير سيد رضي« ،الفاظ خادمان معاني اند ،زيرا وظيفه خوش نمايي و آرايش معنا را بر عهده
دارند» (1330ش .)244 ،البته واژهها در ايفاي اين نقش مراتب متفاوتي دارند وهمه آنها را نمي توان دريک رتبه
قرار داد .دربين کلمات علي (ع) گاه واژه هايي را مي توان سراغ گرفت که هر يک به روشني صحنه نمايش زنده
اي را به تصوير در مي آوردوافق فکري وسيعي را در برابر انسان مي گشايد .جورج جرداق درباره کلمات شگفت
انگيز وتأثير گذار امير بيان (ع) مي گويد :اصوالً به علت وسعت افق فکري امام ،او واژه اي را به کار نمي برد مگر
آنکه در آن واژه رازي باشد که خواننده را به ژرف انديشي وخرده بيني وا مي دارد .در سخن او هيچ 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
ومصور نهج البالغه بسنده مي کنيم.

الف) مضمار :به گفته اهل لغت« ،مضمار» مدت 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 اين مدت غالباً چهل روز به طول مي انجامد .اين واژه همچنين به مکاني اطالق مي
شود که اسب را در آن چنين الغر مي کنند (جوهري1407 ،ق ،ج ،3ص722و ابن ميثم ،1362 ،ج ،2ص 40؛ ابن
ابي الحديد ،1965 ،ج ،20ص 88وبهج الصباغه ،ج ،12ص 90و منهاج البراعه ،ج ،16ص  .)185امام علي (ع) براي
ترسيم صحنه دنيا از واژه زنده وگوياي «مضمار» بهره مي جويدومي فرمايد:....اال وان اليوم المضمار وغدا
السباق(...آگاه باشيد! امروز روز تمرين و آمادگي وفردا روز مسابقه است؛ (دشتي ،1379 ،خطبه  ،28ص .)77به
گفته راغب در مفردات ،کلمه «ضامر» نيز به هر حيوان الغري گفته نمي شود ،بلکه به حيوان الغري گفته مي شود
که براثر تمرين وکار الغر و ورزيده شده باشد که مستلزم آن چابکي است .به اين ترتيب ،امام (ع) با اين واژه گويا
و مصور دنيا را همچون ميدان تمرين و ورزيدگي ترسيم کرده است .که هر کس براي رسيدن به جوايز مسابقه
مهمي که در پيش روي دارد بايد خود را از قبل آماده و ورزيده سازد.

ب) حدو :اين کلمه در لغت از ماده «حدو» گرفته شده ودر اصل به معناي آواز خواندن براي شتر به منظور
سرعت حرکت آنهاست (جوهري1407 ،ق ،ج ،6ص  )2309نزد عربها معمول بوده که وقتي ساربانها مي خواستند
شتران را به سرعت وا دارند .براي آنها با صداي مخصوصي آهنگ مي خواندند .دريکي از تصاوير بديع نهج البالغه
اين صحنه ديدني به نمايش درآمده است:...فکانکم بالساعه تحدوکم حدو الزاجر بشوله(گويا [ساعت] پايان زندگي
و قيامت شما را فرا مي خواند ،چوان خواند ساربان شتر بچه راه؛( دشتي ،همان ،خطبه  ،157ص  .)293مرگ دراين
تصوير 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 .جالب آنکه امام (ع) با واژه «تحدوکم» آهنگ و آواي حاکم بر اين
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نقطه نظر انديشه وفکر وجود دارد(  1417ق ،ص )10ودراينجا ،فقط به شرح نمونه هايي اندک از کلمات جاندار
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قافله را نيز به زيبايي نمايش داده است .درتصويري ديگر شاهد اين صحنه ايم:فان الغايه امامکم وان وراء کم الساعه
تحدوکم ،قيامت (وبهشت ودوزخ) پيش روي شما ومرگ درپشت سر[همچون سارباني] شما را مي راند؛( همان،
خطبه  ،21ص )67با توجه به معناي «تحدوکم» که راندن شتر با آواز مخصوص است ،اين نکته به ذهن مي رسد که
انسان را گردش شب و روز وماه و سال به پايان زندگي نزديک مي کند ،اما او به علت آميخته بودن زندگي با زر و
زيورها وسرگرميهاي دنيا غافل است (مکارم شيرازي1375 ،ض ،ج ،2ص  .)17نقش آفريني ديگر اين واژه مصور
را دراين صحنه شاهديم که اجل و 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 فرا رسد؛ (دشتي ،همان ،خطبه .)64
ج) ماتح :ماتح به کسي اطالق مي شود که باالي چاه ايستاده ومي کوشد تا با دلو آب چاه را (تا آنجا که مي
تواند) بکشد .درمقابل« ،مايح» به کسي گفته مي شود که در چاه برود واز پايين دلو را پر کند(ابن االثير ،1364 ،ج،4
ص .)291امام (ع) حاالت انسانهاي دنيا پرست وغافلي را که براي به چنگ آوردن مال و منال دنيا و لذتهاي
زودگذر واشباع هوي وهوس تمام تالش خود را به کار مي گيرند چنين به نمايش مي گذارد :ماتحا في غرب هواه
[به دلو بزرگ] درهوا پرستي غرق شده؛( دشتي ،همان ،خطبه  ،83ص  .)139به کاربردن اين واژه زنده ومصور براي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

انسان اين حقيقت را ترسيم مي کند که وي مي کوشد هر طور که شده دلو وجود خود را از شهوات ولذتهاي
دنيوي پر سازد وآخرين قطرات آن را از اعماق چاه هوي وهوس خويش بيرون کشد وخود را سيراب سازد.

تضاد
نشانگر

نكات كليدي
بندگان خدا! بدانيد که تقوي دژي محکم و شکست ناپذير است [که ساکنان

خطبه ۱57

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 ساکنان خود دفاع نخواهد کرد

كدگذاري باز
تصوير نتايج پرهيزگاري وبي بند
وباري براي انسان

آگاه باشيد همانا گناهان چون مرکبهاي بدرفتارند که سواران خود [گناهکاران]
خطبه ۱۶

را عنان رها شده در آتش دوزخ مي اندازند .اما تقوي چونان مرکبهاي

تصوير نتايج گناه و تقوي

فرمانبرداري اند که سواران خود را عنان بردست ،وارد بهشت جاويدان ميکنند
خطبه 8۶
خطبه 20۱

حالت

راستگويان

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

تصوير

خواري

دروغگويان

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

تصوير سرنوشت متفاوت هدايت

منحرف شود[دربيابان بي نشان] سرگردان خواهد شد[واز تشنگي خواهد مرد

يافتگان و گمراهان

اگر با اين شمشيرم بر بيني مؤمن بزنم که مرا دشمن بدارد ،دشمن نخواهد
حکمت 45

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

تصوير رويا رويي مؤمن ومنافق

نخواهد داشت
حکمت ۳7۶

حق سنگي اما گواراست وباطل سبک اما کشنده

تصوير رويا رويي حق وباطل

و
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سرشت انسان به گونه اي است که اشيا را از راه مقايسه با هم ومقايسه با نقطه مقابلشان مي شناسد واگر نقطه
مقابل نباشد ،نمي تواند آنها را بشناسد گرچه درکمال ظهور باشند؛ (مطهري ،1361 ،ص .)241رويارويي صحنهها
تأثير عميقي درمخاطب دارد وبديهي است ارائه يک صحنه در مجالي خاص نمي تواند همان تأثيري را بگذارد که
در رويا رويي آن با صحنه مقابلش پديد مي آيد .افزون براين ،رويا رويي صحنهها اين فرصت را به مخاطب مي
دهد تا با شناخت هر دو طرف ومقايسه آنها ،يکي را انتخاب کند (باباطاهر1420 ،ق ،ص  .)217دراينجا ،برخي
تصوير نهج البالغه را که با رويا رويي صحنهها شکل گرفته اند نمونه مي آوريم.

تصو ير نتايج پرهيزگاري وبي بند وباري براي انسان :بندگان خدا! بدانيد که تقوي دژي محکم و شکستناپذير 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 ساکنان خود دفاع نخواهد کرد (دشتي ،همان ،خطبه  ،157ص .)293
درتصويري ديگر ،اين دو مفهوم چنين درمقابل هم قرار گرفته اند :آگاه باشيد همانا گناهان چون مرکبهايبدرفتارند که سواران خود [گناهکاران] را عنان رها شده در آتش دوزخ مي اندازند .اما تقوي چونان مرکبهاي
فرمانبرداري اند که سواران خود را عنان بردست ،وارد بهشت جاويدان ميکنند (همان ،خطبه  ،16ص  .)59آگاه
باشيد! پرهيزگاري همانند مرکبهاي راهوار است که اهلش بر آنها سوار مي شوند وزمام آنها به دستشان سپارده مي
شود تا آنان را به بهشت جاويدان برسانند(همان ،خطبه  ،16ص.)59

هالکت و خواري (همان ،خطبه  ،86ص .)145

تصوير سرنوشت متفاوت هدايت يافتگان و گمراهان :مردم! آن کس که از راه آشکار برودبه آب مي رسدوهرکس از راه راست منحرف شود[دربيابان بي نشان] سرگردان خواهد شد[واز تشنگي خواهد مرد] (همان،
خطبه  ،201ص .)423
تصوير رويا رويي مؤمن ومنافق :اگر با اين شمشيرم بر بيني مؤمن بزنم که مرا دشمن بدارد ،دشمن نخواهدداشت واگر تمام دنيا را در گلوي منافق بريزم که مرا دوست بدارد ،دوست نخواهد داشت( ...همان ،حکمت ،45
ص .)639
-تصوير رويا رويي حق وباطل  :حق سنگي اما گواراست وباطل سبک اما کشنده (همان ،حکمت  ،376ص .)721

داستان
نكات كليدي

نشانگر

كدگذاري باز

از داستان ابليس ،پند و عبرت بگيريد ،از اين رو که عبادات طوالني و
کوششهاي فراوان او (بر اثر تکبّر) از بين رفت ،او خداوند را شش هزار
سال عبادت نمود که معلوم نيست از سالهاي دنيا است يا از سالهاي
خطبه و۱۹2و۱

آخرت ولي با ساعتي تکبر و غرور ،همه عبادات و کوشش هايش را محو

سرکشي ابليس

و نابود کرد ،گر چه ابليس ،آسماني و عرشي بود ،ولي فرمان خدا بين اهل
آسمان و زمين يکي است ،و همه بندگان در برابرش مساوي هستند اي
بندگان خدا ،از اين دشمن خدا (يعني ابليس) بر حذر باشيد
خشعُ لهُ القلبُ ،و تذلُّ بهِ النّفسُ و يقتدي بهِ المؤمنون؛ "پوشيدن اين لباس
حکمت ۱0۳

کهنه ،دل را خاشع و نفس امّاره را خوار مي کند و مؤمنان از آن سرمشق
مي گيرند"

ساده زيستي علي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

-تصوير حالت راستگويان و دروغگويان :راستگو در راه نجات وبزرگواري است.اما دروغگو بر لب پرتگاه
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نشانگر

كدگذاري باز

نكات كليدي
کُنّا اذا احمرَّ الباسُ اتقينا برسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ فلم يکُن
اقرب

منّا

الي

منه

العدوّ

کلمات

احدٌ

قصار- 261

هر گاه آتش جنگ سخت شعله ور مي شد و زبانه مي کشيد ،ما به رسول

262

خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ پناه مي برديم و هيچيک از ما به

شجاعت پيامبر (ص) از نگاه علي
(ع)

دشمن ،نزديکتراز آن حضرت نبود.
حکمت 420

رويداً انّما هو سبٌّ بسبٍّ ،او عفوٌ عن ذنبٍ« :آرام باشيد جواب دشنام،
دشنام است و يا بخشيدن و عفو از گناه.

شکيبائي و تحمل علي (ع)

علي ـ عليه السالم ـ مي فرمايد :من گفتم :ال اله االّ اهلل ،اي پيامبر! من
نخستين کسي هستم که به پيامبري تو ايمان دارم .اما سران شرک و قريش
(عنود) همه گفتند« :محمد ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ ساحر و دروغگو
است.
خطبه ۱۹2

اما من از کساني هستم که از سرزنش سرزنشگران نمي هراسند ،سيمايشان

صالبت علي (ع)

سيماي صديقين است ،و گفتارشان گفتار نيکان مي باشد ،زنده دار شب و
روشني بخش روزند .رهرو خط قرآن و احيا کننده سنتهاي خدا و
رسولش مي باشند .از تکبر و غرور و فساد و خيانت دور مي باشند .دل
هايشان در بهشت و پيکرهايشان در انجام مسئوليت و وظيفه الهي است.

سال هفتم /ويژه نامه 1395

ان اهلل تعالي فرض علي ائمه العدل ان يقدّروا انفسهم بضعفه الناس کيال
يتبيع بالفقير فقره؛ خداوند متعال بر پيشوايان عدل و حق ،واجب کرده
خطبه 20۹

است که بر خود سخت گيرند ،و شيوه زندگي شان را هماهنگ با وضع
زندگي طبقه ضعيف مردم قرار دهند ،تا ناداري و فقر ،فقير را از جا بدر

شيوه زندگي در لباس و غذا و ...

نبرد
هرگاه با اين شمشيرم بر بيني فرد با ايماني بزنم که مرا دشمن بدارد،
دشمن نخواهد داشت و اگر تمام دنيا را در گلوي منافق بريزم که مرا
حکمت 45

دوست بدارد ،دوست نخواهد داشت و اين به خاطر آن مي باشد که بر

عاشق علي (ع) و دشمن کينه توز

زبان پيامبر امّي (درس نخوانده) واقع شده است که فرمود« :يا علي ال

آن حضرت

يبغضک مؤمن وال يحبک منافق؛ اي علي! مؤمن با تو دشمني نمي کند و
منافق تو را دوست نمي دارد
پيامبر ـ صلي اهلل عليه و اله و سلم ـ ،شورو هيجان ،عشق به شهادت و
عشق پيوستن به ياران ،و لقاي دوست را از سيماي ملکوتي علي ـ عليه
السالم ـ دريافت ،به علي ـ عليه السالم ـ روي نموده و فرمود

:

انّ ذلک لکذالک ،فکيف صبرک اذا« :آن چه گفتم واقع مي شود ،ولي بگو
خطبه ۱5۶

بدانم

صبر

و

استقامت

تو

چگونه

است؟!

عشق سرشار علي (ع) به شهادت

امام علي ـ عليه السالم ـ عرض کرد :اي رسول خدا ،ليس هذا من مواطن
الصّبر ولکن من مواطن البشري و الشکر« :اينجا جاي صبر و استقامت
نيست ،بلکه جاي بشارت و شکر است» (جاي تسليت نيست ،بلکه جاي
تبريک است
خطبه ۱4۱
خطبه 2۱۹

الباطل ان تقول سمعت ،والحق ان تقول رايت؛ ؛باطل آن است که بگوئي
شنيدم ،و حق آنست که بگوئي ديدم
وقتي که امام علي ـ عليه السالم ـ کنار جسد طلحه و عبدالرحمن بن
عتاب ،گذشت ،فرمود« :ابو محمد (طلحه) در اين مکان ،تنها و بي مونس

فاصله بين حق و باطل
علي (ع) کنار جنازه طلحه
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نشانگر

كدگذاري باز

نكات كليدي
مانده است ،به خدا سوگند من نمي خواستم که زير اين آسمان کشتههاي
قريش را بنگرم ،انتقام خود را از بني «عبدمناف» گرفتم ولي رؤساي «بني
جمَع» فرار کردند ،اين جنگ افروزان براي امري (يعني خالفت و رهبري)
ُ
گردن کشيده بودند که اصالً شايستگي آن را نداشتند ،فوقصوا دونه؛ قبل از
آن که به آرزوي خود برسند ،گردنهاي کشيده آنها شکسته شد».
السالم عليک يا رسول اهلل عنّي ،و عن ابنتک النّازله في جوارک ،و السّريعه
اللّحاق بک ،قلّ يا رسول اهلل عن صفيتک صبري ،ورقّ عنها تجلّدي االّ انّ
في التأسّي لي بعظيم فرقتک و فادح مصيبتک موضع تعزّ...؛ سالم بر تو اي
رسول خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ از جانب خودم و دخترت که

خطبه 202

هم اکنون در جوارت فرود آمده و به سرعت به تو پيوسته است ،اي پيامبر

علي (ع) کنار قبر زهرا (س)

خدا! صبرم از فراق دختر برگزيده ات ،کم شده و طاقتم از دست رفته
است،
اي پيامبر ،امانتي که به من سپرده بودي ،به تو برگردانده شد ،اما اندوه من
هميشگي است و...
 ،و ايم اهلل النصفن المظلوم من ظالمه و القودن الظالم بخزامته ،حتي اورده
و افسار ستمگر را مي کشم ،تا او را به آبشخور حق ،وارد سازم ،هر چند
ناخوشايند او باشد
در پي توطئه معاويه امام علي ـ عليه السالم ـ بي درنگ نامه اي براي «قثم»
نوشت و جريان را به او گزارش داد .در آن نامه آمده:
«اما بعد :مأمور اطالعاتي من ،از شام گزارش داده که گروهي از مردم شام
به سوي مکه فرستاده شده اند ،گروهي کوردل و گنگ و ناشنوا ،تا در
موسم حج ،ذهن مردم را تيره کنند و باطل را با حق مشوب نمايند .آنها
نامه ۳۳

دين به دنيا فروشاني هستند که اطاعت مخلوق را در برابر فرمان خدا،
برگزيده اند و از پستان دنيا شير مي دوشند و از مجازات آخرت غافلند...

فرمان خنثي سازي نقشه دشمن

.بنابراين آن چه حزم و تدبير اقتضا مي کند و آن چه از امکانات در اختيار
داري ،قيام و حرکت بر ضد آنها کن ،وال تکن عند النّعماء بطراً وال عند
الباساء فشالً؛ از آن افراد نباش ،که هنگام رفاه و نعمت ،مغرور و
خوشحالند و هنگام ناراحتي و سختي ،سست و زبون مي باشند حتماً اقدام
جدي کن .
پيامبر با تمام قلب خويش از زرق و برق دنيا ،چشم پوشيد ،و ياد دنيا را
در وجود خود ميراند ،او عالقه بسيار داشت که زيورهاي دنيا در برابر
ديدگانش قرار نگيرند .دنيا را کاروان سرا قرار داده بود .از اين رو دلبستگي
به
خطبه ۱۶0

آن

را

قلبش

از

دور

ساخت

....

از شما مي پرسم :آيا خداوند ،محمد ـ صلي اهلل عليه و اله و سلم ـ که

گوشه اي از زهد پيامبر اسالم

چنين روشي براي خود انتخاب کرده بود ،را گرامي داشت ،يا به او اهانت

(ص)

نمود ،اگر کسي بگويد :خدا او را تحقير کرده که به خدا سوگند ،دروغ
بزرگي به خدا نسبت داده است ،و اگر بگويد :او را گرامي داشته ،پس بايد
بداند که خداوند غير او را (که روش او را انتخاب نکرده و دلبستگي به
زرق

و

برق

دنيا

پيدا

کرده)،

تحقير

کرده

است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

خطبه ۱۳۶

منهل الحق وان کان کارها؛ سوگند به خدا داد مظلوم را از ستمگر مي گيرم،

قاطعيت ،براي اجراي عدالت
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نشانگر

كدگذاري باز

نكات كليدي
بنابر اين ،پيامبر ـ صلي اهلل عليه و اله و سلم ـ را الگو قرار دهيد و در خط
او حرکت کنيد و گرنه راه شما ،راه هالکت و سقوط خواهد بود.
از طرف عمروعاص (مشاور مخصوص معاويه) نيرنگي به کار برده شد و
قرار شد سپاه معاويه ،قرآنها را سر نيزه کنند و فرياد بزنند «اي سپاه علي ـ
عليه السالم ـ بيائيد بين ما و شما ،قرآن حاکم باشد .هر چه قرآن حکم
کرد ،آن را پيروي کنيم و جنگ و خونريزي را ترک نمائيم».
اين دسيسه فريبنده و خوش نما ،بسياري از ساده لوحان سپاه علي ـ عليه
السالم ـ را فريب داد ،و هر چه آن حضرت فرمود که به جنگ ادامه بدهيد
چون اين نيرنگ و فريب معاويه و عمروعاص مي باشد ،ولي عده بسياري
از سپاه علي ـ عليه السالم ـ به سخن او اعتنا نکردند ،و اختالف شديدي
در

ميان

سپاه

علي

ـ

عليه

السالم

ـ

به

وجود

آمد.

سرانجام سپاه معاويه (که يک نوع دزد عقيده بودند) با سپر قرار دادن قرآن،
فرمان قرآن را نابود کردند ،و با اين ترفند موذيانه ،بسياري از مقدس
خطبه 40و2۳8

مآبهاي کوردل را که در اطراف علي ـ عليه السالم ـ بودند فريب دادند ،و

ماجراي حَ َکمَين

هر چه علي ـ عليه السالم ـ آنها را نصيحت کرد و هشدار داد ،گوش

سال هفتم /ويژه نامه 1395

نکردند

].[1

حتي امام در اين مورد ،به خدا پناه برد و به صورت دعا چنين فرمود

:

« اللهم انّک تعلم انّهم ما الکتاب يريدون؛ خداوندا تو مي داني که هدف
آنان قرآن نيست.
سرانجام امام علي ـ عليه السالم ـ براي حفظ اتحاد ،مجبور شد که
حکميت ابوموسي را که آنها پيشنهاد کردند ،بپذيرد،
امير مؤمنان علي ـ عليه السالم ـ فرمود« :کَِلمَهُ حَقٍّ يرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا
حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ؛ اين ،سخن حقي است که از آن اراده باطل شده ،آري
حکومت و حکم مخصوص خداوند است

موضوعات زير به عنوان «داستانهاي نهج البالغه» ثبت شده است
سرکشي ابليس ،ساده زيستي علي ،شجاعت پيامبر (ص) از نگاه علي (ع) ،شکيبائي و تحمل علي (ع) ،صالبت
علي (ع) ،شيوه زندگي در لباس و غذا و ، ...عاشق علي (ع) و دشمن کينه توز آن حضرت ،عشق سرشار علي (ع)
به شهادت ،فاصله بين حق و باطل ،علي (ع) کنار جنازه طلحه ،علي (ع) کنار قبر زهرا (س) ،قاطعيت ،براي اجراي
عدالت ،فرمان خنثي سازي نقشه دشمن ،گوشه اي از زهد پيامبر اسالم (ص) ،ماجراي حَکَمَين
نتيجه گيري
نهج البالغه کتابي است ارزشمند که در تمام کلمات و سطور و صفحات آن ،فصاحت و بالغت ،شيوايي الفاظ
و حالوت و جذابيتي خاص به چشم مي خورد .به جرات مي توان گفت که بعد از کالم خدا و پيغمبر خدا (صلي
اهلل عليه وآله)هيچ کالمي را پيدا نمي کنيم که تا اين اندازه جذاب و با حالوت و در عين حال لطيف باشد .نيک مي
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دانيم که هر صاحب قلم و نويسنده و شاعري در کتاب خود ،شخصيت ،افکار و روحيات و طرز تفکر و اخالق
خود را منعکس مي کند ،حضرت علي (عليه السالم)هر گاه در هر موضوعي در نهج البالغه سخن مي گويد ،سخن
او در نهايت کمال است .در واقع نهج البالغه همچون شخصيت علي (عليه السالم)چند بعدي است .نهج البالغه
يک اثر فوق العاده هنري است و از لحاظ زيبايي و شيوايي معتبر است  .هيچ گوينده فارسي و هيچ نويسنده و
هنرمند و شاعري را در زمان خود و در هيچ زماني سراغ نداريم که بتواند با زبان شيواي علي (ع) حرف بزند(مقام
معظم رهبري .)1363 ،اين ابعاد بالغي نهج البالغه از آن رو اهميت بيشتري مي يابد که در جامعه عرب جاهلي و
صدر اسالم ،شعر و ادبيات از بسط و گستردگي و فراگيري قابل توجهي برخوردار بوده و سخنوري و بالغت نزد
اعراب صدر اسالم از اهميت و ضرورت فراواني خصوصا براي بزرگان و رهبران برخوردار بوده است .از سوي
ديگر فرايند قالب بندي به عنوان شيوه برقراري ارتباط رهبران موثر مي باشدکه ايدههاي رهبر در کالم و عمل منجر
به پيشبرد اهداف سازماني مي شوند .در اين ديدگاه جديد رهبري ،رهبران با استفاده از ابزار برقراري ارتباط مي
توانند بر زيردستان خود با استفاده از شيوه هايي اثر گذارد که در نتيجه آن رهبري موثر در بستر سازماني شکل گيرد
 .امام علي (ع) رهبر موثر جهان اسالم در کتاب نهج البالغه با بيش از هزار و چهارصد سال قدمت تکنيکهاي
مديريت معنا (استعاره ،زبان ابتکاري ،داستان و تضاد ) را به کار برده است  .با بررسي الگوي مديريت معنا در
سخنان حضرت علي (ع) در .نهج البالغه به عنوان يک اثر فوق العاده و با استفاده از تحليل محتوا مي توان دريافت
نموده است و با مطالعه نهج البالغه مي توان استنباط كرد كه حضرت علي (ع) دردوران حكومت خود با كارگزاران
و عموم مردم به بهترين نحو ارتباط برقرار کرده و با برخورداري از مهارتهاي ارتباطي قوي توانسته است ضمن
هدايت و بسيج مردم در شرايط خاص جنگ و نيز پيشبرد تحوالت مرتبط با شيوه حکومت و استقرار عدالت
اجتماعي و مبارزه با فساد از اين الگو به نحوي اثربخش بهره گيرد.
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