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Abstract 

The purpose of the present study is to analyze the content of Nahj ol-Balāghah based 

on the components of managerial skills. The method of study is descriptive-analytic and 

the components of developing managerial skills including science and knowledge, good 

policy, qualification and sufficiency, gentleness and tolerance in the 1st to the 100th 

sermons of Nahj ol-Balāghah were studied. The results indicated that the book of Nahj 

ol-Balāghah has had an explicit effort to develop managerial skills and has reproduced 

managerial themes. Therefore, the study and analysis of this book is suggested for 

students-teachers of Fahangiyān university who are the future managers of classes and 

schools. The performance of the efficient educational principles of Tarbiyat Mo’allem 

would be effective on the transformation of the sentiments and values of students-

teachers and can be considered as a component in the implicit curriculum of Tarbiyat 

Mo’allem. 
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 چکیده

های مدیریتی است.  های مهارت البالغه بر مبنای مؤلفه هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب نهج

های مدیریتی )شامل: علم و دانش، حسن  های پرورش مهارت تحلیلی بوده و مؤلفه -روش پژوهش توصیفی

البالغه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان  نهج 100تا  1مدارا( در خطبه تدبیر، شایستگی و کفایت، رفق و 

های مدیریتی تالشی آشکار داشته و مضامین  طور مستقیم برای پرورش مهارت  البالغه به داد که کتاب نهج

ه معلمان دانشگا -مدیریتی را بازتولید نموده است. بنابراین، مطالعه و تحلیل این کتاب برای دانشجو

شود، زیرا عملکرد مدیران آموزشی  پیشنهاد می ها و مدارس هستند، فرهنگیان که مدیران آینده کالس

ای  تواند به عنوان مولفه معلمان اثرگذار است و می -های دانشجو کارآمد تربیت معلم، بر تحول عواطف و ارزش

 رد.از برنامه درسی پنهان در برنامه درسی تربیت معلم مورد توجه قرار گی
 

 البالغه، تحلیل محتوا، تربیت معلم. های مدیریتی، نهج مهارت ها: کلیدواژه

  

                                                           
 42/14/2212 تاری    خ پذیرش: ؛   12/14/2212 تاری    خ اصالح: ؛   22/24/2211 تاری    خ ارسال: . 1

DOI: 10.22034/riet.2022.11308.1113 

 :  http://tarbiatmaaref.cfu.ac.ir © the authors دانشگاه فرهنگیان ناشر



 

 19  … البالغه از منظر پرورش نهجتحلیل محتوای کتاب 

 . مقدمه1

ها، یا سازمان  تواند بین اعضاء و گروه و رهبری فعالیتی است که می 1در رویکرد جدید، مدیریت
است که ای  اندازه (. اهمیت اثربخشی مدیریت به 0933 دادی و همکاران، تقسیم و توزیع شوند )علی

گاه می بعضی از صاحب دانند  نظران، قرن حاضر را عصر مدیریت و دنیای امروز را دنیای مدیران آ
 (.0011 )رحیمی و همکاران،

مدیریت به معنای صالحیت، اهلیت، قابلیت و توانایی است. در این میان، اهمیت مدیریت در پیشرفت 
و همکاران از نظر زوار  (.0933 )راجبی و همکاران،از دیرباز مورد توجه بوده است  ها و توسعه سازمان

(، مدیریت، فرایند هماهنگی، رسیدگی و کنترل منابع سازمان برای دستیابی به برونداد مطلوب 0933)
ترین عوامل استمرار  ، یکی از مهم2های مدیریتی است، در این راستا، صالحیت مدیران از نظر مهارت

نظام  یو اثربخش ییکنند که کارا (، بیان می0933ی و همکاران )موفقیت در هر سازمان است. یوسف
( نیز معتقدند که 0933نادری بنی و همکاران ) ن نظام است.یت اثربخش و کارآمد ایریدر گرو مد یآموزش

ها و  ها، توانایی ها، مهارت ای از شایستگی آمیز و اثربخش در سازمان، نیازمند مجموعه مدیریت موفقیت
های مدیریتی و  ارزیابی مهارت»در پژوهشی با عنوان  (4103) 3خاص است. ایبی و پال الیسبوهای  ویژگی

کنند که دانش و  بیان می« ای مدیران مدارس خصوصی کاتولیک در بانکوک، تایلند نیازهای توسعه حرفه
به است.  ها یا وظایف خاص مدیریتی توانایی افراد در یک موقعیت مدیریتی، برای انجام برخی فعالیت

و   های مدیریتی از نیازهای اساسی مدیریت سیستم آموزش (، مهارت0933عقیده پورموسوی و همکاران )
وری در سیستم آموزشی را به  آموزان و ارتقای بهره پرورش است که رشد و بالندگی آموزشی و پرورشی دانش

کم بر همه شئون زندگی مورد توجه است، و نظام حا« حیات طیبه»مثابه آیین  دنبال دارد. از آنجا که دین به
  ترین زمینه تحقق حیات طیبه های آن، ازجمله مدیریت و رهبری نیز که مهم جریان تربیت و همه مؤلفه

و سیره  )ص(هستند، باید بر اساس معیارهای دینی مستخرِج از آیات قرآن کریم، سّنت رسول گرامی اسالم
توسط  )ع((. سخنان حضرت علی0933یابد )تورانی و همکاران، ، انجام شود و استمرار )ع(ائمه اطهار

که ماالمال از فصاحت و  (0933 شده است )اویسی و سقا،  البالغه گردآوری سید رضی در کتابی به نام نهج
 (. 0011 بالغت و کالم شیوا و رسایی است )آقایی و همکاران،

                                                           
1. Management 
2. Management skills 

3. Ibay & Pa_alisbo 
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کید دارند که 0933میری و همکاران ) معنا  تمام  کلمات و سخنان آن حضرت به سیره، اخالق، (، تأ
ها که بیانگر نبوغ فکری و بینش عمیق ایشان است، ریشه  این آموزه هایی عالی برای آموزش هستند. نمونه

البالغه  ایشان در نهج  در ایمان راستین و تقوای الهی حضرتش دارد. این پژوهش با الهام از تعالیم ارزنده
(، 0933منش ) ادیب زعم (. به0933 آبادی و همکاران، شده است )تاج  امانج 1و با روش تحلیل محتوا

های محتوا همراه است. در این  گیری ویژگی محور بوده و با سنجش و اندازه تحلیل محتوا، پژوهشی پیام
عنوان ابزاری   تواند به ای است که می رشته های تحقیق میان راستا، روش تحلیل محتوا ازجمله روش

(. پس، 0933 تحلیل متون اعم از متون دینی و قرآن کریم یا احادیث بپردازد )عترت دوست،جدید به 
توان گفت که کار با معنا و مفهوم اخالقی و معنوی، تاثیر شگرفی بر نقش مدیریت دارد. احترام به  می

مدیران در تواند باعث تحریک رفتارهای اخالقی  ها در مدیریت می گیری از آن های معنوی و بهره ارزش
محیط کار شود و فهمی عمیق از بسیاری از مسائل اخالقی که دنیای امروز با آن مواجه است را در 

 محیط کار مدیریتی فراهم کند. 

ویژه متون حدیثی نشان  شده بر مبنای روش تحلیل محتوا در حوزه علوم دینی، به های انجام  پژوهش
زاده و مطیعیان  برای فهم و نقد احادیث دارد )فتاحی های بسیار خوبی دهد که این روش، قابلیت می

طور  و تحلیل محتوا یک روش تحقیقاتی است که به  (، تجزیه4140) 2(. به عقیده ساکمن0933 نجار،
هایی از  تواند برای بررسی جنبه شده است. کاربرد تحلیل محتوا می ای در زمینه آموزش استفاده  گسترده

توان به خصوصیات و  مورد استفاده قرار گیرد. از طریق تحلیل محتوا می فرهنگ و تغییرات فرهنگی
های اجتماعی زمانی خاص دست یافت؛ زیرا بیشتر نویسندگان در آثار خود به انعکاس مسائل و  ویژگی

کار رفته در آن،  های به های اثر و بیان شاخص پردازند. با محوربندی ویژگی امور با اهمیت زمان خود می
ان به ُبعد نامحسوس و پنهان مسایل اجتماعی زمان نویسنده دست یافت. همچنین این روش تو می

یام نمایان شود و دالیل ارسال پیام و نتایج مترتب بر آن مورد بررسی پ ۀفرستندکند تا اهداف  کمک می
چه از نظر  دارند که روش تحلیل محتوا ( اظهار می0933نژاد و امیدی ) قرار گیرد. در این راستا، قاسم

ها و مبانی نظری  کیفی و چه از ُبعد کّمی، در تحقیقات حدیثی حائز اهمیت است؛ زیرا این روش دیدگاه
 دهد. را در یک موضوع نشان می )ع(بیت و اعتقاد اهل

                                                           

1. Content analysis 

2. Sökmen 
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1کیم و یونگ
تواند درک موجود از  (، در پژوهشی نشان دادند که مطالعات برنامه درسی می4103) 

(، نیز در 4141جونکر و همکاران ) .ن و مفهوم برنامه درسی را گسترش دهدآموزا یادگیری دانش
هایی را درباره  ، بینش«پذیری برنامه درسی در یک برنامه درسی ترکیبی انعطاف»پژوهشی با عنوان 

نژاد و  دهند. به عقیده معصومی پذیری برنامه درسی نقش دارد، ارائه می فرآیندهایی که در تحقق انعطاف
و پرورش هر کشوری   ای در نظام آموزش العاده (، برنامه درسی از اهمیت فوق0933ان )همکار

یادگیری است  -توان گفت که برنامه درسی پایه و اساس فرایند یاددهی برخوردار است. در این راستا، می
با تحوالت  طور مداوم بررسی شود و متناسب آید که اگر به  شمار می و بخشی از درونداد نظام آموزشی به

(. همچنین نادری 0933تواند در بهبود کارایی نظام آموزشی مؤثر باشد )مشفقی و نادی،  تغییر یابد، می
های تربیتی، نخستین  عنوان محور فعالیت  (، بر این باورند که برنامۀ درسی به0930و همکاران )

 گاه تعلیم و تربیت است. تجلی
شود و  برنامۀ درسی، قلب نظام آموزشی محسوب می (، معتقدند که0933معروفی و همکاران )

کند؛ و به دنبال ایجاد یادگیری اثربخش  نقش کلیدی و حساسی در تغییر و اصالح نظام آموزشی ایفا می
کنند  (، تأکید می0933(. معمر حور و همکاران )0933 آموزان است )پورباغبان و همکاران، در دانش

ترین موضوعات است، زیرا فراگیران امروز، شهروندان جامعه فردا  همکه امروزه برنامه درسی یکی از م
های الزم را کسب کنند. بنا به شواهد موجود، در  هستند که باید در ابعاد مختلف رشد کرده و مهارت

 ینشان دهند که کدام برنامه درس یاند به روشن به عمل آمده هنوز نتوانسته یها ز پژوهشیسطح جهان ن
بوده و قادر است معلمان توانمندتر و  برخوردار یشتریب یو با کدام ساختار از اثربخشت معلم یترب

 د.یل نمایدرس گس یها را به کالس یتر موفق

 . پیشینه پژوهش2

های  (، در پژوهشی نشان دادند که شناسایی و گسترش شایستگی4104) 2مارتینا، هانا و جیری
 تواند به اهداف استراتژیك آن می وسیله نی است که سازمان بهمدیریتی، یك ابزار مهم مدیریت منابع انسا

 (.0011خود دست یابد )به نقل از: خنیفر و همکاران، 
ها و سخنان حضرت  ها، نامه که خطبه  (، در پژوهشی نشان دادند از آنجایی0933بهرامی و عنایتی )

                                                           
1. Kim & jung 

2. Martina, Hana & Jiri 
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انتقال مفاهیم صادر شده است، البالغه، بر اساس نظم و هدفی مشخص برای  در نهج )ع(امیرالمؤمنین
 بنابراین، کتابی است که از دیرباز مورد توجه و مطالعه پژوهشگران بوده است.

طور خاص، شیوه مدیریتی  کنند که به (، نیز در تحقیق خود بیان می0933خرمی و نظر نوکنده )
 البالغه، ت از دیدگاه نهجها با عناوینی نظیر مدیری بخش تدوین شماری از پژوهش ، الهام)ع(امیرالمؤمنین

 مدیریت علوی و... شده است. 
های مدیریتی و اثربخشی  (، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مهارت0933زوار و همکاران )

های فنی، انسانی و ادراکی مدیران و  آنان از دیدگاه معلمان شهرستان سراب نشان دادند که بین مهارت
 معناداری وجود دارد.ها رابطه  اثربخشی آن

 پژوهش  . روش3

شده   انجام 1دار مطالعه حاضر به صورت توصیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی از نوع جهت
 است.

شده، برخالف تحلیل محتوای کّمی، از آمار و ارقام استفاده  در روش تحلیل محتوای هدایت 
ولی در مقابل، از جهت پارادایمی هم  شوند، صورت متنی و کیفی ارائه می  ها به شود؛ و داده نمی

ها به تحلیل مضامین  آوری داده آید که بدون شاخص و از طریق جمع حساب نمی رویکردی استقرایی به 
دیگر، در این رویکرد محقق با توجه به پیشینه نظری و پژوهشی موضوع، به   عبارت  جدید برسد. به

ت مشخص، به دنبال این است تا در درون محتوای زند و سپس بر اساس مقوال دست می 2سازی مقوله
 صورت کیفی سازمان دهد. ها را به  موردنظر، داده

های مدیریتی مورد مطالعه قرار  البالغه بر اساس مهارت کتاب نهج 011تا  0در این پژوهش خطبه  
را در انتخاب نکه ما یالبالغه، عالوه بر ا از کتاب نهج یتیریمد یوه و الگوهایگرفته است. شناخت ش

را نیز در عرصه تربیت  یق و نوآوریتلف یها نهیدهد، زم یم یاریها  ن آنیدترین و مفین، مؤثرتریبهتر
ا و نه منفعل و یت فعال و پویریک مدیمربوط به آن را از  یها آورد و جامعه و سازمان یمعلم فراهم م

 کند.  یستا، برخوردار میا
اسالم و  یها دگاهیشتر با دیب یینکه موجب آشنایعالوه بر ارامون این کتاب، یپ یق و بررسیتحق

سازد، که اگر به نحو  یاء میرش آن در جامعه تربیت معلم مهیاجرا و پذ ینه را برایشود، زم یرهبران آن م
                                                           

1. Inductive 

2. Categorizing 
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تواند از عوامل  یاست و م یبخش ار مثبت و سعادتینکات بس یرد، دارایح و عالمانه صورت گیصح
ها از  در راستای امر خطیر تربیت معلم کارآمد و فکور باشد. داده یجوامع بشر یشرفت و ارتقایمهم پ

 سازی قیاسی بررسی شدند. طریق مقوله

 ها . یافته4

البالغه در  اند؟ نهج البالغه کدام های مدیریتی در نهج  های مهارت ها و آموزه ترین مؤلفه مهم پرسش:
های مدیریتی را بازتولید نموده  های مهم مهارت های مدیریتی، کدام مؤلفه راستای پرورش مهارت

 است؟
البالغه در روند تحلیل محتوا  نهج 011تا  0های مدیریتی خطبه  های کلی مهارت ترین مقوله مهم

خطبه  011مشتمل بر چهار مؤلفه علم و دانش، حسن تدبیر، شایستگی و کفایت و رفق و مدارا است. 
نطق همخوان هستند و شامل حقایق و راهبردهای بسیار زیبایی در البالغه با عقل و م آمیز نهج حکمت

گیری و  های ارتباط مطلوب با مردم، انتقادپذیری، تصمیم های مدیریتی و اجتماعی شاخص مورد مهارت
 حل مسئله و... است.

 های مدیریتی های مهارت ترین مؤلفه مهم -1جدول شماره 

 البالغه نهج 111تا  1های  در خطبه

 دانش علم و

 حسن تدبیر

 شایستگی و کفایت

 رفق و مدارا

 های مدیریتی های مهارت انواع مؤلفه -2جدول شماره  

 البالغه نهج 111تا 1های  در خطبه

 علم و دانش
 (93، 11، 6، 5، 2 )خطبه

 حسن تدبیر
 (54، 77، 48، 43، 34، 16، 11)خطبه 

 شایستگی و کفایت
 (111، 95، 94، 93، 87 ،83، 74، 37، 33، 15، 6، 4)خطبه 

 رفق و مدارا
 (96، 67، 43، 39، 23، 5)خطبه 



 

 0410، 3، شماره 2پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره  11

 البالغه نهج 111تا 1های  ها و مصادیق مدیریتی در خطبه مولفه -3جدول شماره 

 مصادیق ها مؤلفه

علم و 
 دانش

ناِت » ُبهاِت، َواْحِتجاجًا ِباْلَبیِّ ِه اَل ( »1 )خطبه 2«َمْکنوِن ِعلٍم لو ُبْحُت انَدَمْجُت علی »(، 4 )خطبه 1«ارس له ِازاَحًة ِللشُّ َو اللَّ
ی َیِصَل ِإَلْیَها َطاِلُبَها َو َیْخِتَلَها َراِصُدَها ْدِم َحتَّ ُبِع َتَناُم َعَلی ُطوِل اللَّ ُکوُن َکالضَّ ْسُت َعَلی »(، 1)خطبه  3«َأ ِإنَّ َمِعي َلَبِصیَرِتي َما َلبَّ

َس َعَليَّ  ْن َأْهِلَها ِإالَّ َأْنَبْأُتُکْم ِبَناِعِقَها َو َقاِئِدَها َو َساِئِقَها َو ُمَناِخ ِرَکاِبَها َو َمَحطِّ ِرَحاِلَها َو َمْن ُیْقَتُل مِ »(، 01طبه )خ 4«َنْفِسي َو اَل ُلبِّ
 (39)خطبه  5«َقْتاًل َو َمْن َیُموُت ِمْنُهْم َمْوتاً 

حسن 
 تدبیر

ْفِرَطنَّ َلُهْم »
ُ
ِه ََل اُقوَن َکاُنوا َسَبُقوا»(، 01 )خطبه 6«َحْوضًا َأَنا َماِتُحهُ َو اْیُم اللَّ  7«َو َلَیْسِبَقنَّ َساِبُقوَن َکاُنوا َقُصُروا َو َلَیْقُصَرنَّ َسبَّ

ِصیَحُة »(، 01)خطبه  ُکْم َعَليَّ َفالنَّ ا َحقُّ ؛ َفَأمَّ اُس ِإنَّ ِلي َعَلْیُکْم َحّقًا َو َلُکْم َعَليَّ َحقٌّ َها النَّ َلُکْم َو َتْوِفیُر َفْیِئُکْم َعَلْیُکْم َو َتْعِلیُمُکْم َأیُّ
ْبُت َظْهَرُه َو َبْطَنُه َفَلْم َأَر ِلي ِإالَّ »(، 90)خطبه  8«َکْیاَل َتْجَهُلوا َو َتْأِدیُبُکْم َکْیَما َتْعَلُموا ْمِر َو َعْیَنُه َو َقلَّ

َ
َو َلَقْد َضَرْبُت َأْنَف َهَذا اَْل

ٌد)ص(اْلِقَتاَل َأِو ا ی َیْأِتَیُهْم »(، 09)خطبه  9«ْلُکْفَر ِبَما َجاَء ُمَحمَّ َمِتي َو َأَمْرُتُهْم ِبُلُزوِم َهَذا اْلِمْلَطاِط َحتَّ ا َبْعُد، َفَقْد َبَعْثُت ُمَقدِّ َأمَّ
ِنیَن أَ  ْطَفَة ِإَلی ِشْرِذَمٍة ِمْنُکْم ُمَوطِّ ُکْم َو َأْجَعَلُهْم ِمْن َأْمَداِد َأْمِري َو َقْد َرَأْیُت َأْن َأْقَطَع َهِذِه النُّ ْکَناَف ِدْجَلَة، َفُأْنِهَضُهْم َمَعُکْم ِإَلی َعُدوِّ

ِة َلُکْم  ِرَبةَ »(، 03)خطبه  10«اْلُقوَّ اِم اْلِوَذاَم التَّ حَّ ُهْم َنْفَض اللَّ ْنُفَضنَّ
َ
ِه َلِئْن َبِقیُت َلُهْم ََل  » (،00)خطبه  11«َو اللَّ

َ
ْبُت َهَذا اَْل ْمَر َو َقْد َقلَّ

ْوَم، َفَما َوَجْدُتِني َیَسُعِني ِإالَّ ِقَتاُلُهْم َأِو اْلُجُحوُد ِبَما َجاَء بِ  ی َمَنَعِني النَّ ٌد)ص(. َفَکاَنْت ُمَعاَلَجُة اْلِقَتاِل َأْهَوَن َبْطَنُه َو َظْهَرُه َحتَّ ِه ُمَحمَّ
ْنَیا َأْه   (10)خطبه  12«َوَن َعَليَّ ِمْن َمْوَتاِت اآلِخَرةَعَليَّ ِمْن ُمَعاَلَجِة اْلِعَقاِب َو َمْوَتاُت الدُّ

                                                           

 تا شک و تردیدها را نابود سازد و با دالیل روشن استنباط کند. 1.

 آگاهی دارم. . اینکه سکوت برگزیدم، از علوم و حوادث پنهانی2

 شوم، که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. . به خدا سوگند! از آگاهی الزمی برخوردارم و هرگز غافلگیر نمی3

 . اما من آگاهی الزم به امور را دارم، نه حق را پوشیده داشتم و نه حق بر من پوشیده ماند.4
راند و آنجا  کند و آنکه آنان را می خواند و آنکه رهبریشان می دهم؛ و آنکه مردم را بدان می و پاسخ می سازم . جز آنکه شما را آگاه می5

 دهم. ها کشته شود و آنکه بمیرد، خبر می آیند وآنجا که بارگشایند و آنکه از آن که فرود می
 چاره سازد. . سوگند به خدا! گردابی برای آنان به وجود آورم که جز من کسی نتواند آن را6
 ناحق، پیشی گرفتند، عقب زده خواهند شد. ها که به آیند، و آن ای در اسالم داشتند و تاکنون منزوی بودند، بر سرکار می . آنان که سابقه7
ا المال ر که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت . ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن8

 سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم، تا راه و رسم زندگی را بدانید. میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی
ام و پشت و روی آن را سنجیده، دیدم راهی جز پیکار، یا کافر شدن نسبت به آنچه  . من بارها جنگ با معاویه را بررسی کرده9

 باقی نمانده است.پیامبر)ص( آورده، 
ها برسد،  . پس از ستایش پروردگار، پیشتازان لشکرم را از جلو فرستادم و دستور دادم در کنار فرات توقف کنند تا فرمان من به آن10

ها را  اند، رهسپار گردم و آن سوی جمعیتی از شما که در اطراف دجله مسکن گزیده زیرا تصمیم گرفتم از آب فرات بگذرم و به
 ها برای کمک و تقویت شما یاری بطلبم. شما بسیج نمایم و از آن همراه

 افکند. آلود را دور می کنم، چون قصابی که شکمبه خاک امیه را از حکومت دور می . سوگند به خدا! اگر زنده مانم، بنی11
که مانع خواب من شد، دیدم  تا آن جهات آن را سنجیدم،  . پس از بیعت عمومی مردم، مسئله جنگ با معاویه را ارزیابی کردم، همه12

ای جز یکی از این دو راه ندارم: یا با آنان مبارزه کنم و یا آنچه را که محمد آورده، انکار نمایم، پس، به این نتیجه رسیدم که تن  چاره
 است. تر از رها کردن آخرت تر از تن به کیفر پروردگار دادن است و از دست دادن دنیا، آسان به جنگ دادن آسان



 

 11  … البالغه از منظر پرورش نهجتحلیل محتوای کتاب 

 مصادیق ها مؤلفه

شایستگی 
 و کفایت

ِة َحْیُث َتْلَتُقوَن َو اَل َدِلیَل َو َتْحَتِفُروَن َو اَل ُتِم » یُهوَن. الیوم انطق لکم العجماء ذات َأَقْمُت َلُکْم َعَلی َسَنِن اْلَحقِّ ِفي َجَوادِّ اْلَمَضلَّ
اِمِع اْلُمِطیِع اْلَعاِصَي اْلُمِریَب َأَبدًا َح َو »(، 0)خطبه  1«البیان ي َأْضِرُب ِباْلُمْقِبِل ِإَلی اْلَحقِّ اْلُمْدِبَر َعْنُه َو ِبالسَّ ی َیْأِتَي َعَليَّ َلِکنِّ تَّ
َماُء َلَر »(، 1)خطبه  2«َیْوِمي َساُء َو ُمِلَك ِبِه اْْلِ َج ِبِه النِّ ِه َلْو َوَجْدُتُه َقْد ُتُزوِّ َدْدُتُه َفِإنَّ ِفي اْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلْیِه اْلَعْدُل َو اللَّ

ْت ِبَحَذاِفیِرَها َما ]َضُعْفُت[ َعَجْزُت َو اَل »(، 01)خطبه  3«َفاْلَجْوُر َعَلْیِه َأْضَیُق  ْت[ َتَولَّ ی ]َولَّ ِه ِإْن ُکْنُت َلِفي َساَقِتَها َحتَّ َأَما َو اللَّ
ی َیْخُرَج اْلَحقُّ ِمْن َجْنِبهِ َجُبْنُت، َو ِإنَّ مَ  ْنُقَبنَّ اْلَباِطَل َحتَّ ْعُت »(، 99)خطبه  4«ِسیِري َهَذا ِلِمْثِلَها َفأَلَ ْمِر ِحیَن َفِشُلوا َو َتَطلَّ

َ
َفُقْمُت ِباَْل

ِه ِحیَن َوَقُفوا، َو ُکْنُت  ُعوا َو َنَطْقُت ِحیَن َتْعَتُعوا َو َمَضْیُت ِبُنوِر اللَّ َأْخَفَضُهْم َصْوتًا َو َأْعاَلُهْم َفْوتًا، َفِطْرُت ِبِعَناِنَها َو اْسَتْبَدْدُت  ِحیَن َتَقبَّ
َحٍد ِفيَّ َمْهَمٌز َو اَل 

َ
ُکُه اْلَقَواِصُف َو اَل ُتِزیُلُه اْلَعَواِصُف، َلْم َیُکْن َِل ِلیُل ِعْنِد ِبِرَهاِنَها َکاْلَجَبِل اَل ُتَحرِّ ي َعِزیٌز َحتَّی  ِلَقاِئٍل ِفيَّ َمْغَمٌز. الذَّ

اِس ِبَها ِمْن َغْیِري»(،90)خطبه 5«آُخَذ اْلَحقَّ َلُه، َو اْلَقِويُّ ِعْنِدي َضِعیٌف َحتَّی آُخَذ اْلَحقَّ ِمْنهُ  )خطبه  6«َلَقْد َعِلْمُتْم َأنِّي َأَحقُّ النَّ
دًا صلی الله علیه وآله َعْبُدُه َو َرُسوُلُه أَ »(، 00 ْنَفاِذ َأْمِرِه َو ِإْنَهاِء ُعْذِرِه َو َتْقِدیِم ُنُذِرهِ َو َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ أَلم »(، 39)خطبه 7 «ْرَسَلُه ِْلِ

صَغَر؟! َقد َرَکزُت فیُکم راَیَة اِْلیماِن، وَوَقفُتُکم َعلی ُح 
َ
َقَل اَل کَبِر وأتُرك فیُکُم الثَّ

َ
َقِل اَل دوِد الَحالِل َوالَحراِم، أعَمل فیُکم ِبالثَّ

خالِق ِمن َنفسيـالعاِفَیَة ِمن َعدلي، وَفَرشُتُکُم الَمعروَف ِمن َقولي وِفعلي، وأَریُتُکم کَ  وألَبسُتُکُم 
َ
 َد ـَبْع  اـَأمَّ »(، 30)خطبه  8«راِئَم اَل

                                                           

که سرگردان بودید و راهنمایی  کننده بود، به پا خاستم، در حالی های گمراه های حق که در میان جاده . من برای واداشتن شما به راه1
 آورم. بسته را به سخن می یافتید، امروز زبان کندید، قطره آبی نمی کام هرچه زمین را می نداشتید. تشنه

بر مطیع، نافرمان اهل تردید  کوبم که از حق رویگردان است و با یاری فرمان کس می طلب، بر سر آن . من همواره با یاری انسان حق2
 شکنم تا آن روز که دوران زندگی من به سر آید. را درهم می

، یا کنیزانی کرده گردانم، گرچه با آن ازدواج المال تاراج شده را هرکجا که بیابیم، به صاحبان اصلی آن بازمی . به خدا سوگند! بیت3
 تر است. کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخت خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن

. به خدا سوگند! من از پیشتازان لشکر اسالم بودم تا آنجا که صفوف کفر و شرک، تار و مار شد. هرگز ناتوان نشدم و نترسیدم، 4
 شکافم تا حق را از پهلوی آن بیرون آورم. روم، پرده باطل را می اه را میاکنون نیز همان ر هم

که همه از ترس سست شده، کنار کشیدند، من قیام کردم و آن هنگام که همه خود را پنهان کردند، من آشکارا به میدان آمدم و  . آنگاه5
دند، من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف وقت که همه بازایستا  آن زمان که همه لب فروبستند، من سخن گفتم و آن

تر بود، اما در عمل برتر و پیشتاز بودم. زمام امور را به دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز کردم و  و شعار، صدایم از همه آهسته
کند،  ها آن را از جای برنمی و طوفانآورد  ها را بردم. همانند کوهی که تندبادها آن را به حرکت درنمی پاداش سبقت در فضیلت

ترین افراد نزد من عزیز است تا حق  یافت. ذلیل جویی در من نمی چینی، جای عیب توانست عیبی در من بیابد و سخن کسی نمی
 او را بازگردانم و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او بازستانم.

 دیگران به خالفت من هستم. دانید که سزاوارتر از . همانا می6
هایش را اجرا کند و بر مردم حجت را تمام کرده،  دهم که محمد)ص( بنده و فرستاده اوست. او را فرستاده تا فرمان . و گواهی می7

 ها را در برابر اعمال ناروا، بترساند. آن
را در میان شما باقی « عترت پیامبر)ص(»صغر ، عمل نکردم؟ و ثقل ا«که قرآن است». مگر من در میان شما بر اساس ثقل اکبر 8

تان ندادم؟ مگر پیراهن  نگذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم؟ و از حدود و مرز حالل و حرام آگاهی
ملکات اخالق ها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم؟ و  عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم؟ و نیکی

 انسانی را به شما نشان ندادم؟
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 مصادیق ها مؤلفه

اُس َفِإنِّي َفَقْأُت َعْیَن اْلِفْتَنِة َو َلْم َیُکْن ِلَیْجَتِرَئ  َها النَّ َناِء َعَلْیِه، َأیُّ ِه َو الثَّ  1«َعَلْیَها َأَحٌد َغْیِري َبْعَد َأْن َماَج َغْیَهُبَها َو اْشَتدَّ َکَلُبَها َحْمِد اللَّ
ْشُد َو َکاَلُمُه اْلَفْصُل َو ُحْکُمُه اْلَعْدُل. َأْرَسَلُه َعَلی ِحیِن َفْتَرٍة ِمَن »(، 39)خطبه ُتُه الرُّ ُسِل َو َهْفَوٍة َعِن اْلَعَمِل َو  ِسیَرُتُه اْلَقْصُد َو ُسنَّ  الرُّ

َمِم 
ُ
ِریَقِة َو َدَعا ِإَلی اْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ صَفَباَلَغ)»(، 30)خطبه 2«َغَباَوٍة ِمَن اَْل ِصیَحِة َو َمَضی َعَلی الطَّ  3«( ِفي النَّ

َف ِفیَنا َرایَة اْلَحقِّ ( »31)خطبه ی َأِمینًا َو َمَضی َرِشیدًا َو َخلَّ  (011)خطبه  4«َفَأدَّ

رفق و 
 مدارا

ُجوا َعْن َطِریِق اْلُمَناَفَرِة َو َضُعوا ِتیَجاَن » َجاِة َو َعرِّ وا َأْمَواَج اْلِفَتِن ِبُسُفِن النَّ اُس ُشقُّ َها النَّ اْلُمَفاَخَرِة؛ َأْفَلَح َمْن َنَهَض ِبَجَناٍح َأِو  َأیُّ
ثاً »(، 1)خطبه 5«اْسَتْسَلَم َفَأَراَح   (93)خطبه  7«ْم ِإَلی َنْصِر ِإْخَواِنُکْم َدَعْوُتکُ »(، 93)خطبه  6«ُمَتَغوِّ

َناِة َفَأْرِوُدوا»
َ
ْأُي ِعْنِدي َمَع اَْل ی ِبَأْن ُیْحَسَن ِإَلی ُمْحِسِنِهْم َو ُیَتَجاَوَز َعْن ُمِسیِئِهْم؟»(، 09)خطبه 8«َو الرَّ (، 10)خطبه  9«َوصَّ

َغاِئَن َو َأْطَفَأ ِبِه » ُه ِبِه الضَّ َوائِ [َدَفَن اللَّ ةَ النَّ َة َو َأَذلَّ ِبِه اْلِعزَّ لَّ َق ِبِه َأْقَرانًا، َأَعزَّ ِبِه الذِّ َف ِبِه ِإْخَوانًا َو َفرَّ َواِئَر، َألَّ  (31)خطبه  10«َر[ الثَّ

 گیری . نتیجه5

های مدیریتی  البالغه از منظر پرورش مهارت پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کیفی نهج
روند  البالغه در نهج 011تا  0های مدیریتی خطبه  های کلی مهارت مقولهانجام شد. در این پژوهش 

تحلیل محتوا که مشتمل بر چهار مؤلفه علم و دانش، حسن تدبیر، شایستگی و کفایت و رفق و مدارا 
 )ع(بیت ترین میراث مکتب اهل عنوان یکی از مهم البالغه به  بود، بررسی گردید. با توجه به جایگاه نهج

طور   البالغه به است، نتایج تحقیق نشان داد که کتاب نهج )ع(های معرفتی امام علی ی دیدگاهکه حاو
های مدیریتی تالشی آشکار داشته است و مضامین مدیریتی را بازتولید  مستقیم برای پرورش مهارت

                                                           

کس جرأت چنین کاری را نداشت،  . پس از حمد و ستایش پروردگار؛ ای مردم! من بودم که چشم فتنه را کندم و جز من هیچ1
 ها باال گرفت و به آخرین درجه شدت خود رسید. که امواج سیاهی آنگاه

 یح و پایدار و سخنانش روشنگر حق و باطل و حکم او عادالنه است.. راه و رسم او با اعتدال و روش زندگی او صح2
. پس پیامبر)ص( در نصیحت و خیرخواهی نهایت تالش را کرد و آنان را به راه راست راهنمایی و مردم را به حکمت و موعظه نیکو 3

 دعوت فرمود.
  اه خود رفت و پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت.. پس با امانت، رسالت خویش را به انجام رساند و با راستی و درستی به ر4
جویی را بر  های فخر وبرتری ها را با کشتی نجات درهم بشکنید و از راه اختالف و پراکندگی بپرهیزید، و تاج . ای مردم! امواج فتنه5

 آسوده گذاشت.گیری نمود و مردم را  کس که با یاران به پا خاست، یا کناره زمین نهید. رستگار شد آن

 خواهم. کشم و عاجزانه از شما یاری می . در میان شما به پا خاسته، فریاد می6
 خوانم. . شمارا به یاری برادرانتان می7
 .ها مدارا کنید . و عقیده من این است که صبر نموده، با آن8
 ها درگذرید. ها به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آن با نیکان آن 9.
ها الفت و مهربانی ایجاد کرد  ها را خاموش کرد. با او میان دل ها را دفن نمود و آتش دشمنی برکت وجود پیامبر)ص( کینه. خدا به 10

 های خوار و ذلیل و محروم در پرتو او عّزت یافتند و عزیزانی خودسر ذلیل شدند. و نزدیکانی را از هم دور ساخت. انسان
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خرمی  (،0933های بهرامی و عنایتی ) بر این اساس، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشنموده است. 
 خوانی دارد.  (، هم0933و نظر نوکنده )

 شود: در راستای نتایج پژوهش، پیشنهادهای ارائه می
های مدیریتی در جهت نهادینه کردن  تر در رابطه با مهارت هایی در ابعاد گسترده . انجام پژوهش0
 اند. مرور زمان مورد غفلت قرار گرفته هایی که به  ارزش
های مطرح در جوامع  در رابطه با اصول مدیریتی، با دیدگاه )ع(مه معصومینهای ائ . مقایسه دیدگاه4

ای ایدئال نزدیک  توان به داشتن جامعه سازی آن در جوامع، می شده و پیاده غربی. با انجام موارد بیان 
 شد. 
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 ــــــــــــ منابعـــ 
تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام  (.0011پور کندسر، شیما ) آقایی، مهرداد؛ شادمنامن، محمدرضا؛ تقی

 .99شماره  البالغه، پژوهشنامه نهجبا محوریت تضمین )با تکیه بر شرح ابن ابی الحدید(.  )ع(علی
مطالعات ارزیابی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی با رویکرد تحلیل محتوا. (. 0933منش، مرزبان ) ادیب

 .00، شماره آموزش عالیبرنامه درسی 

البالغه در پاسخ به نظریه  تحلیل آثار خداشناسی در هدایت فردی انسان از دیدگاه نهج (.0933اویسی، کامران؛ سقا، ثریا )
 .10، شماره البالغه های نهج پژوهشاخترشناسان. 

سنجی مفاهیم همنشین  راه نسبتاز « علم خداوند»(. تحلیلی بر معناشناسی 0933بهرامی، حمزه علی؛ عنایتی، ریحانه )
 .10شماره ، البالغه های نهج پژوهش البالغه. آن در نهج

الگوی برنامه درسی مبتنی بر (. 0933پورباغبان، سجاد؛ محمودی، فیروز؛ فتحی آذر، اسکندر؛ کوهستانی، بهروز )
 .01 ، شمارهنظریه و عمل در برنامه درسیوضعیت مجازی در درس علوم. 

ارائه مدل مناسب مدیریت  (.0933د احمد؛ عبدالهی، بیژن؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ عباسیان، حسین )پورموسوی، سی
 .0، شماره علوم تربیتیچندفرهنگی در مدارس ابتدایی ایران. 

در  )ع(های رفتاری کارگزاران از منظر امام علی (. آموزه0933آبادی، حسین؛ بنایی، علی؛ بروجی، کوروش ) تاج
 .10شماره البالغه،  های نهج پژوهشهای مدیریت اسالمی.  البالغه: بایسته نهج

های مدیریت مدرسه با رویکرد اسالمی: ارائه  (. بررسی ویژگی0933پور، شهره ) نژاد، اعظم؛ حسین تورانی، حیدر؛ مالیی
 .09، شماره های آموزشی نوآوریابزار سنجش معتبر و الگوی پیشنهادی. 

 .11، شماره البالغه های نهج پژوهشالبالغه.  (. خرده استراتژی وحدت در نهج0933تضی؛ نظر نوکنده، عباسعلی )خرمی، مر
ها و  (. مدل شایستگی0011الدین؛ سعادت، سارا؛ نادری بنی، ناهید؛ سیفی، علی ) خنیفر، حسین؛ ابراهیمی، صالح

 .0شماره  ،مطالعات آموزشی و آموزشگاهی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته. توانایی
های  (. طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه مدل شایستگی0933راجبی، علیرضا؛ ملکی آوارسین، صادق؛ دانشور، زرین )

 .10شماره ، آموزش و ارزشیابیهای اجرایی استان آذربایجان شرقی.  مدیران آموزشی دستگاه
ای شدن مدیران مدارس )مورد مطالعه:  (. ابعاد و الزامات حرفه0011محمدرضا )رحیمی، رقیه؛ قرونه، داود؛ آهنگریان، 

 .0، شماره مطالعات آموزشی و آموزشگاهیهای دخترانه شهر مشهد(.  دبیرستان
های مدیریتی مدیران  بندی نیازهای آموزشی مهارت (. اولویت0933پور، علیرضا؛ ملکی آوارسین، صادق ) زوار، تقی؛ ملک
 .4، شماره مدیریت مدرسهیز. مدارس تبر

شناسی فهم حدیث در فرآیند سه گانه تحلیل متن، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان.  روش(. 0933عترت دوست، محمد )
 .40شماره  ،پژوهی حدیث

های موثر در توسعه  ها و شاخص (. مولفه0933دادی، علیرضا؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش؛ باقری، مهدی ) علی
 .0، شماره مطالعات آموزشی و آموزشگاهیآموزان.  خودمدیریتی در دانش

 .94، شماره نیرسراج مصحیفه سجادیه.  41تحلیل محتوای دعای . (0933زاده، فتحیه؛ مطیعیان نجار، سعیده ) فتاحی
شناسی تطبیقی و تحلیلی حّب در روایات کافی و صحیح بخاری به روش  مفهوم(. 0933نژاد، زهرا؛ امیدی، آمنه ) قاسم

 .44شماره ، پژوهی حدیث تحلیل محتوا.
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(. طراحی الگوی اجرایی برنامه درسی دانشگاه کالس جهانی در آموزش 0933الزمان؛ نادی، محمدعلی ) مشفقی، نزهت
 .93 شماره، ریزی درسی پژوهش در برنامهبنیاد.  الی ایران بر مبنای نظریه دادهع

ای  کاوش برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی؛ نظریه (.0933پور، نعمت اله ) معروفی، یحیی؛ حسنی، حسین؛ موسی
 .0 شماره های برنامه درسی، پژوهشداده بنیاد. 

تجارب معلمان دوره ابتدایی از  (.0933یب، یوسف؛ محمودی، فیروز )نژاد،رضا؛ فتحی آذر، اسکندر؛ اد معصومی
 .90 شماره، ریزی درسی پژوهش در برنامهآزادسازی برنامه درسی: یک رویکرد پدیدارشناختی. 

(. طراحی برنامه درسی تفکر مستقل برای 0933معمرحور، جمال؛ دهقانی، مرضیه؛ حجازی، الهه؛ صالحی، کیوان )
 .93، شماره ریزی درسی پژوهش در برنامهآموزان دوره متوسطه.  دانش

های آموزشی در خطب  (. مطالعه تاریخی کاربست شیوه0933میری، وجیهه؛ منتظرالقائم، اصغر؛ چلونگر، محمدعلی )
 .90، شماره تربیت اسالمی. )ع(امیرالمومنین

های توسعه  شناسایی مولفه (.0933؛ خنیفر، حسین؛ رحمتی، محمدحسین؛ عابدی تراب، رضا )نادری بنی، ناهید
 .0شماره مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم.  حرفه

در برنامه  یسفت فلیمنظور پرورش ذهن  به ییارائه الگو(. 0930زاده، آناهیتا ) الله؛ سیف نراقی، مریم؛ بحرینی نادری، عزت
 .0شماره  ،یت آموزشیرینو در مد یافتیره. ییدوره ابتدا یاضیر یدرس

ای مدیران مدارس ابتدایی در  (. طراحی الگوی توسعه حرفه0933یوسفی، امیر؛ ملکی آوارسین، صادق؛ طالبی، بهنام )
 .0اره شم ها، مدیریت بر آموزش سازمانبنیاد.  با رویکرد مبتنی بر نظریه داده 0010افق 
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