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 هچکید
موعظه یکی از روش های موثر اخالقی و تربیتی محسوب می شود که به شهادت 
آیات قرآن نقش مهمی در هدایت مردم دارد. نهج البالغه که برآمده از سخنان و نامه 
های امام علی)ع( است، به وفور و به صورت کامال روشن انعکاس دهنده موعظه و 

شیوه موعظه،  -9مولفه های محتوایی موعظه،  -2ویژگی های واعظ،  -9آن:  ارکان
ویژگی های مُتَّعِظ است. پژوهش حاضر با تمرکز بر رکن سوم موعظه)شیوه های  -1

موعظه( و با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بر آمده است که شیوه 
ژوهش حکایت از آن دارند که شیوه موعظه در نهج البالغه چگونه است؟ یافته های پ

های موعظه در نهج البالغه، به صورت: مستقیم و غیر مستقیم، فردی و جمعی، تمثیل، 
 .توصیف الگوها، استداللی، مختصر و مفید، مداوم و مکرر و رسا بوده است

 موعظه، نهج البالغه، امام علی )ع(کلید واژگان : 

 

 مقدمه
 که است لیعوام از طرفین ودانش علم سطح حتی یا ومکانی زمانی موقعیت. است برخوردار مختلفی وسیاق سبک از یکدیگر با مردم گفتن سخن
 صومتخ و جدال با  وگاه گیرد می خود به عاشقانه یا عاطفی دوستانه، رنگ گفتگو گاهی که روست این از .کند می ریزی طرح را وگو گفت نوع
 دوستانه وگوی گفت ی مجموعه زیر که است نوعی ها آن از یکی که کند می پیدا گوناگونی انواع هم "موضوع" در گفتگو همین البته .است توام
 همواره ، ذارگ تاثیر تربیتی روش یک ی مثابه به نامیده می شود. موعظه موعظه و پذیرد می انجام نصیحت و واندرز پند رویکرد وبا رود می شمار به

 ومیعم های شیوه ترین عمده از یکی. برند می سود آن از ومعنوی روانی های تاثیر برای که است دینی های سنت در ومرسوم قدیمی ای شیوه
 از ، بودند تر نزدیک ایشان به وعواطف شناخت لحاظ به که ای صحابه برای پیامبر بویژه ، بوده مردم راهنمایی برای وعظ از استفاده( ص) پیامبر
 این.است مانده باقی ما زمان تا وابوذر( ع) علی حضرت برای پیامبر ووصایای ها موعظه مانند ها موعظه این از برخی. کردند می استفاده روش این
 طحوس وارزش اهمیت سخن. است رفته کار به موعظه مورد در " شدن زنده" همچون هایی وتعبیر شود می مشاهده نیز معصوم ائمه رفتار در شیوه
 .(2: 9919، نیا باقری)رساندمی را روش این گذاری تاثیر
 یا کننده خیره درخشش البالغه نهج در مسأله این و باشد می موعظه دارد، وجود( ص)خدا رسول کالم و قرآن در که موضوعاتی مهمترین از یکی
 بیشترین و دهدىم تشکیل بخش این را البالغه نهج از نیمى تقریباً. است مواعظ بخش البالغه نهج بخش بزرگترین: » مطهری شهید تعبیر به دارد،

 (.901: تا بی ، مطهری) «است آن عملى حکمتهاى و اندرزها و پندها  و هاموعظه مدیون البالغه نهج شهرت
 است کرده جمع «خطب» عنوان تحت سیدرضى که اىقطعه 291 مجموع از:  نویسد می البالغه نهج در موعظه اهمیت درباره مطهری شهید

 «اللَّهِ بِبَیانِ انْتَفِعوا» جمله با که 9۲6 خطبه نظیر است طوالنى و مفصل آنها از بعضى البته و است موعظه خطبه 05( نیست خطبه آنها همه هرچند)
 عنوان تحت که اىقطعه  ۲1 مجموع از(. المتقین خطبة) 901 خطبه و است البالغه نهج خطب ترینطوالنى که «القاصعة» خطبه و شودمى آغاز
 و موعظه، و اندرز و نصیحت در هایىجمله متضمن یا و است موعظه تماماً نامه 26 ،(نیست نامه آنها همه هرچند) است آورده گرد( هانامه) «کتب»

 معروف فرمان از پس و السالم علیه مجتبى امام عزیزش فرزند به است حضرت آن اندرزنامه که 99 نامه مانند است طوالنى و مفصل آنها از برخى
 طرف از بصره والى حنیف بن عثمان به است حضرت آن معروف نامه همان که 16 نامه دیگر هاست ونامه ترینطوالنى اشتر مالک به حضرت آن

 (95/609 ، تا بی  مطهری،. )امام حکومت
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می باشند، لغت دانان آن ها را دارای معنای یکسانی دانسته و چنین شناسانده  «وعَظَ یَعِظُ »مصادر ثالثی مجرد باب « الوَعْظ، العِظةُ، العَظةُ و المَوْعِظةُ»
نیز واژه شناسان واعظ )جمع آن «. امورخیر خواهی و یادآوری و هشدار به عواقب ( : » ۲/155:  9191)ابن منظور ،« النُّصْح و التذْکیر بالعَواقِب»اند: 

 (.   ۲/155: 9191( و متَّعِظ را به پذیرنده موعظه معنا کرده اند )ابن منظور ،90/110:  9191وُعَّاظ( را به ناصح و موعظه دهنده )زبیدی، 
جَذْب الخلق إلی »، «موعظه»ه نوشته اند: متَّعِظ. آیت اهلل جوادی در تعریف این س -9واعظ،  -2وعظ)موعظه( ،  -9موعظه دارای سه رکن است: 

عاملی است که این کشش را ایجاد « واعظ»دهد. های الهی سوق میشود و او  را به سَمْت فضیلت است، کِششی است که در انسان پیدا می« الحقّ
 (.610:  9900شود)جوادی آملی، شخصی که این کشش در او پیدا می« متّعظ»کند، می

 ه هر سه این ارکان فراوان مورد توجه امام علی)ع( بوده است ؛ نمونه ها:  در نهج البالغ
آنچه از (: »999: 9191)سید رضی، « لَمْ یَذْهَبْ مِنْ مَالِکَ مَا وَعَظَک»شیوه موعظه : موعظه در نهج البالغه اعم از زبانی و غیر زبانی است:  -9

 «.تمالت رفت و تو را پند آموخت، از دستت نشد و نسوخ
 همو(«)فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی نَفَعَکُمْ بِمَوْعِظَتِهِ »مولفه محتوایی موعظه: دعوت به تقوای الهی برای سود بخشی موعظه:  -2
حُوا مِنْ شُعْلَةِ أَیُّهَا النَّاسُ اسْتَصْبِ»ویژگی واعظ: امام علی)ع( در نهج البالغه یکی از ویژگی های واعظ را موعظه پذیر بودن واعظ می دانند:  -9

 «ای مردم روشنی از زبانه ی چراغ واعظی طلبید که پند خود را کار ببندد.(: »962: 9191)همو ، « مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ
لِرَجُلٍ  ع وَ قَالَ»ویژگی متعظ : امام علی)ع( در پاسخ به کسی که از ایشان درخواست کرد، عمل گرایی را شرط تأثیر موعظه بیان می کنند :  -1

و به مردی که از او خواست تا پندش دهد فرمود : از آنان مباش که به آخرت ( : »11۲: 9191سَأَلَهُ أَنْ یَعِظَهُ لَا تَکُنْ مِمَّنْ یَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَیْرِ عَمَلٍ )همو،
ایط موعظه و آسیب شناسی آن در قرآن و روایات به خامه در زمینه موعظه تاکنون پژوهش هایی چند درباره شر «امیدوار است بی آنکه کاری سازد

( در 9912، جدی )"عوامل و موانع موعظه پذیری در قرآن و روایات"( در پژوهش خود با عنوان 9912محققان نگاشته شده است، مانند: عسکریان)
موعظه و "( در مقاله ی خود با عنوان 9906ائمی مقدم )و ق "عوامل پذیرش و عدم پذیرش موعظه از منظر آیات و روایات "تحقیق خود با عنوان   

. با وجود نگارش این آثار، درباره شیوه های موعظه در نهج البالغه پژوهش مستقلی سامان نیافته است، از این روی این پژوهش "نصیحت در قرآن
کلید  ان ذکر است برای دستیابی به نتیجه دقیق تر ، به سهبر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که شیوه موعظه در نهج البالغه چگونه است؟ شای

 واژه واعظ، موعظه، متعظ اکتفا نشده است و جزء به جزء  به کشف وتحلیل ارکان موعظه اقدام گردیده است. 

 شیوه مستقیم و غیر مستقیم  -1
کُمْ وَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَ»به مؤمنان در قرآن  گاهی موعظه به صورت مستقیم گروه و یا فرد خاصی صورت می گیرد. مانند خطاب مستقیم

ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتشی که آتشگیره اش مردم و سنگها (: » 5)تحریم: « أَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ
ه صورت کلی و غیر مستقیم صورت می گیرد، مثالً در قرآن بعد از ذکر داستان قارون یک پند کلی برای زمانی هم موعظه ب«.  هستند حفظ کنید

ن سرای آخرت را ای( : »09قصص: «)تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ»همه بیان می کند که : 
 (.91، 9906قائمی مقدم، «) )تنها( برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است

واعظ خود را بیان می کند. موعظه در نهج البالغه گاهی به صورت مستقیم بوده و امام علی)ع( گروه و یا فرد خاصی را مورد خطاب قرار می دهد و م
 برای مثال به چند مورد استناد می شود:

 آدرس گزاره
 دَارِهِ فِی اللَّهِ  جِیرَانِ مَعَ تَکُونُوا بِأَعْمَالِکُمْ فَبَادِرُوا
 (.باشید خدا همسایگان با خدا خانه در تا گیرید پیشى خود کردارهاى با )پس

 909 خطبه

 الْحَطَبَ النَّارُ تَأْکُلُ کَمَا الْإِیمَانَ یَأْکُلُ الْحَسَدَ فَإِنَّ التَحَاسَدُوا
 (  -را هیزم آتش چنانکه - خوردمى را ایمان حسد که مبرید حسد هم )بر

 05خطبه 

 صَدْرِك مِنْ بِقَلْعِهِ غَیْرِكَ صَدْرِ مِنْ الشَّرَّ احْصُدِ
 (.خویشتن سینه از آن کندن با کن بر خود جز سینه از را )بدى

 9۲0قصار 

 عَلَیْهِ الْحَظِّ بِإِقْبَالِ أَجْدَرُ وَ لِلْغِنَى أَخْلَقُ فَإِنَّهُ الرِّزْقُ عَلَیْهِ أَقْبَلَ قَدْ الَّذِی شَارِکُوا
 روى و است سزاوارتر را توانگرى او که شوید شریک آورده بدو روى روزى که کسى )با

 تر(شایسته وى بر بخت آوردن
 290قصار

 بِکَ  مَشَى مَا بِدَائِکَ امْشِ
 (.بسازد تو با که چندان بساز خود درد )با

 2۲قصار 
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 شود: امام علی)ع( گاهی به صورت کلی و غیر مستقیم موعظه فرموده است، برای مثال به چند مورد استناد می

 آدرس گزاره
 مِنْهَا اللَّهُ حَفِظَ مَا إِلَّا الُْمهْلِکَاتُ هُنَّ الْمُشَبَّهَاتِ الْمُبْتَدَعَاتِ إِنَّ

 تنیس سنّت آنچه و است، آمده پدید نو و نبود دین در آنچه )همانا
  -خدا آنکه جز. است امّت تباهى موجب است، سنّت همانند و

 (.دارد نگاه آن از را بنده و  -آرد رحمت

 951 خطبه

 لِسَانَه عَلَیْهَا أَمَّرَ مَنْ نَفْسُهُ عَلَیْهِ هَانَتْ
 .(بینداخت بها از را خود ساخت فرمانروا خود بر را زبانش که )آن

 2قصار

 90قصار (است خودپسندى تنهایى الْعُجْبُ)ترسناکترین الْوَحْشَةِ أَوْحَشَ

 الْخُلُقِ  حُسْنُ الْحَسَبِ أَکْرَمَ
 (.نیکوست خوى حسب )گرامیترین

 90قصار

 عَقَرَ  عَنْهُ  خُلِّیَ إِنْ سَبُعٌ اللِّسَانُ
 (.بگزد واگذارندش اگر است، اىدرنده زبان )

 50قصار 

 

 موعظه فردی و جمعی -2
 مدر یک تقسیم دیگر مواعظ گاهی جمعی است و مخاطب آن گروه ها، اصناف و اقوام و یا عموم مردم است، مانند مواردی که در موعظه غیر مستقی

که موعظه های فردی و یا خطاب های مستقیم نیز اگرچه به ظاهر خطاب به ذکر شد و گاهی فردی است و مخاطب خاصی دارد.  باید توجه داشت 
 (.96، 9906یک فرد است؛ ولی در واقع مخاطب آن عام و به طور غیر مستقیم ناظر به کل افراد است)قائمی مقدم،

 موعظه فردی -2-1
د وجود دارد که مخاطب حضرت یک شخص معینی است و میان مور 92در میان خطبه های نهج البالغه در دو مورد آمده است و در میان نامه ها ، 

 مورد یافت شده است. نمونه های موعظه فردی: 5کلمات قصار 
 

 مخاطب آدرس
 محمد حنفیه 99خطبه

 همام 919 خطبه

 معقل بن قیس ریاحی 92نامه 

 عمربن ابی سلمه ارحبی 91نامه 

 زیاد ابن ابیه 29نامه 

 ابن عباس 22نامه 

 محمد بن ابی بکر 2۲نامه

 معاویه 90نامه 

 امام حسن علیه السالم 99نامه 

 شریح بن هانی 65نامه 

 عبداهلل بن عباس 55نامه 

 سلمان فارسی 50نامه 

 عبداهلل بن عباس ۲2نامه 

 عبداهلل بن عباس ۲5نامه 

 امام حسن علیه السالم 90قصار

 شخص مجهول 909قصار 

 شخص مجهول 906قصار 
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 کمیل بن زیاد 91۲قصار 

 شخص مجهول 960قصار

 جابربن عبداهلل انصاری 9۲2قصار 

 

 موعظه جمعی  -2-2
 بیشتر خطبه ها و نامه های حضرت و تمام  کلمات قصار ایشان، جزو این شیوه محسوب می شوند، برای مثال به چند مورد اشاره می شود:

 آدرس گزاره
 الصِّدْق تَوْأَمُ الْوَفَاءَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا
 (است راستى همزاد وفا همانا  -مردم)

 19خطبه 

 نَّ فَلَایَسْمَعَ طَرِیقٍ سَدَادَ وَ دِینٍ وَثِیقَةَ أَخِیهِ مِنْ عَرَفَ مَنْ النَّاسُ أَیُّهَا
 یلُیُحِ وَ السِّهَامُ تُخْطِئُ وَ الرَّامِی یَرْمِی قَدْ إِنَّهُ أََما الرِّجَالِ أَقَاوِیلَ فِیهِ

 الْحَقِّ  یْنَ بَ لَیْسَ إِنَّهُ  أَمَا شَهِیدٌ وَ  سَمِیعٌ اللَّهُ وَ  یَبُورُ ذَلِکَ بَاطِلُ  وَ الْکَلَامُ
 أَصَابِعَ أَرْبَعُ إِلَّا الْبَاطِلِ وَ

 راه در و دارد، درست دینى برادرش دانست که کسى مردم )اى
 اهگ که ندهد، گوش او باره در مردم گفته به دارد،برمى گام راست

 در ت،اس چنین نیز سخن. رود خطا به تیرها و افکند تیر تیرانداز،
 و است، تباه باطل گفتار. است این نه آن و گویند چیزى کسى باره
 انگشت چهار جز باطل و حق میان بدانید. است گواه و شنوا خدا

 (.نیست

 919 خطبه

 اللَّهُ تَحَفَ إِلَّا دُنْیَاهُمْ لِاسْتِصْلَاحِ دِینِهِمْ أَمْرِ مِنْ شَیْئاً النَّاسُ یَتْرُكُ لَا
 مِنْهُ  أَضَرُّ هُوَ مَا عَلَیْهِمْ
 کهآن جز وانگذارد خود دنیاى بهبود براى را دین کار از چیزى )مردم
 (.دآر آنان پیشاپیش است بیشتر آن از زیانش که را چیزى خدا

 905قصار

 مَنْبِ تَنْفَسُ لَا وَ إِلَیْهَا الْمُخْلِدَ وَ لَهَا الْمُؤَمِّلَ تَغُرُّ الدُّنْیَا إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا
 عَلَیْهَا غَلَبَ مَنْ تَغْلِبُ وَ فِیهَا نَافَسَ
 را آن دهد،مى فریب را خود خواهان و آرزومند دنیا همانا مردم )اى
 و دارد،نمى عزیز کند، همچشمى دیگران با وى خواستن در که

 سازد(مى مغلوب جوید، چیرگى او بر که را کسى

 9۲0خطبه 

 

 به کارگیری مثل و تمثیل -9
)حکمت، باشدیم ءیبه ش ءیش یهتشب یبه معنا یو عرب یو آرام یمانند حبش یدر اکثر لغات سام« م ث ل» یشةکلمه مَثَل ـ جمع آن امثال ـ از ر

حکم  اینبه مع یمقد یباورند که لفظ مثل در متون عرب یناند و بر ارا رد کرده یهنظر ینا ین،عابد یدمحققان مانند عبدالمج یاما بعض ،(9: 9902
 یط به معنافق یدر عرب یحکم بوده، ول یبه معنا یدر زبان عبر« مثل»که  آیدیبرم گونهینا یقاتاز تحق یر،و نظ یهشب یبوده است، نه به معنا

 گرددرمیبحکم  یبه معنا یشتربه قصد پند و موعظه باشد ب «مثل»کاربرد لفظ  کهی زمان»(. مفتاح حداد معتقد است: 960: 99۲0 ید،است )فر یهتشب
 (.9۲: 9110مفتاح حداد، «)مثل دارد تا حکم یبه معنا یشتریب یشگرا یلو تمث یههدف تشب و کاربرد آن با

بر نظیر  ، اصلی صحیح است که«المیم و الثاء و الالم »لغت شناسان زبان عرب آن را به معنای تشبیه دانسته اند، چنان که ابن فارس می نویسد: 
این است که چیزیی به چیز دیگر زده ل ثَآورده است: مَنیز بن احمد  یلخل(. 215: 6، 9101بودن چیزی برای چیز دیگر داللت می کند)ابن فارس، 

  .(220: 9101 یدی،)فراهشود تا مانند آن قرار گیرد
واعظان و نویسندگان برای توضیح و تبیین مطلب خود به کار می برند تمثیل است که در آن نوعی مقایسه بین دو یکی از شیوه هایی که خطیبان و 

برای  اچیز صورت می گیرد. به این معنا که گوینده وقتی  مخاطب خود را از درك مطلبی عاجز و ناتوان ببیند با ذکر مثل و آوردن نمونه ذهن او ر
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 مثلی دب چه که گیرد پند و کند اندیشه ها آن در مخاطب که است این برای ها مثل و ها سرگذشت این می کند. بیان درك بهتر و عمیق تر آماده
)قائمی (9۲۲: رافاع)«یَظْلِمُونَ کانُوا أَنْفُسَهُمْ وَ بِآیاتِنا کَذَّبُوا الَّذینَ الْقَوْمُ مَثاَلً ساءَ: »نمایند می ظلم خود به و کنند می تکذیب را الهی آیات آنان دارند،
 البالغه: (. نمونه های از مثل در نهج9۲: 9906مقدم، 

 آدرس گزاره
 سَمُّهَا قَاتِلٌ مَسُّهَا لَیِّنٌ الْحَیَّةِ مَثَلُ الدُّنْیَا مَثَلُ َِإِنَّمَا
 جانشکار( آن زهر و هموار و نرم آن بپسودن است، مار همچون )دنیا

 50نامه 

 ذُو یَحْذَرُهَا وَ الْجَاهِلُ الْغِرُّ إِلَیْهَا یَهْوِی جَوْفِهَا فِی النَّاقِعُ السَّمُّ وَ مَسُّهَا لَیِّنٌ الْحَیَّةِ  کَمَثَلِ الدُّنْیَا مَثَلُ
 الْعَاقِل اللُّبِّ

 دوستى نادان فریفته. مرگبار زهر آن درون و هموار، و نرم آن سودن است مار همچون دنیا  )
 (.گیرد دورى آن از دانا خردمند و پذیرد، آن

 991قصار 

 مَرِیعاً  اباًجَنَ وَ خَصِیباً مَنْزِلًا فَأَمُّوا جَدِیبٌ مَنْزِلٌ بِهِمْ نَبَا سَفْرٍ قَوْمٍ کَمَثَلِ الدُّنْیَا خَبَرَ مَنْ مَثَلُ إِنَّمَا
 وَ دَارِهِمْ سَعَةَ لِیَأْتُوا المَطْعَمِ جُشُوبَةَ وَ السَّفَرِ خُشُونَةَ وَ الصَّدِیقِ فِرَاقَ وَ الطَِّریقِ وَعْثَاءَ فَاحْتَمَلُوا
 إِلَیْهِمْ  أَحَبُّ ءَشَیْ  لَا وَ مَغْرَماً فِیهِ نَفَقَةً  یَرَوْنَ لَا وَ أَلَماً ذَلِکَ مِنْ  ءٍلِشَیْ یَجِدُونَ فَلَیْسَ قَرَارِهِمْ مَنْزِلَ
 مَحَلَّتِهِمْ  مِنْ[ ىإِلَ] أَدْنَاُهمْ مَنْزِِلهِمْوَ مِنْ قَرَّبَهُمْ مِمَّا

 نند،ک منزل جایى به که مسافرند، گروهى همچون شناختند و آزمودند را دنیا که آنان )داستان
 و آب پر اىگوشه و دلخواه، و پرنعمت کنند جایى آهنگ و. کنار به آبادانى و آب از ناسازوار،

 .گیاه
 لد خوراك ناگوارى و سفر، سختى و دوست از جدایى بر و کنند، هموار خود بر را راه رنج پس
 .بیارمند خویش آسایش منزل در و رسند، خود فراخ خانه به که نهند
 اوانت پذیرفتند که را اىهزینه و نشمارند، آزار کردند هموار خود بر راه این در که را رنجى پس
 به و ردهک نزدیک شانخانه به که نیست آن از خوشایندتر نزدشان چیز هیچ و نیارند، حساب به

 (.آورده در منزلشان

 99نامه 

 أَکَْرهَ  ءٌیْشَ فَلَیْسَ جَدِیبٍ َمنْزِلٍ إِلَى بِهِمْ فَنََبا خَصِیبٍ بِمَنْزِلٍ کَانُوا قَوْمٍ َکمَثَلِ بِهَا اغْتَرَّ مَنِ مَثَلُ
 یَصِیرُونَ إِلَیْه وَ  عَلَیْهِ یَهْجُمُونَ مَا إِلَى فِیهِ کَانُوا مَا مُفَارَقَةِ مِنْ عِنْدَهُمْ أَفْظَعَ لَا وَ إِلَیْهِمْ

 از و ودند،ب نعمت پر منزلى در که است گروهى چون گردیدند فریفته دنیا به که آنان داستان )و
 ایندترناخوش آنان نزد چیزى پس. گشودند رخت گیاه و آب بى و خشک منزلى در و رفتند آنجا
 روى بدان که جایى به رسیدن و بردندمى سر به آن در کهنیست منزلى جدایى از ترسخت و

 (.آوردند

 99نامه 

 

 موعظه در قالب توصیف الگوها -4
یکی دیگر از شیوه های موعظه که جزو ، موعظه غیر مستقیم به حساب می آید، توصیف الگوهاست. به این معنی که گاهی به جای اینکه شخص 

 قائمی)را به انجام چیزی دعوت کند، به توصیف و بیان ویژگی های الگوی های مدنظر می پردازدبه طور مستقیم مطلبی را به مخاطب خود بگوید و او 
 برای نمونه امام علی)ع( در نهج البالغه در توصیف پیامبر)ص( فرموده اند: (. 91 ،9906 مقدم،

 آدرس گزاره
 إِلَیْه الْحَاجَةُ حَیْثُ ذَلِکَ یَضَعُ مَوَاسِمَهُ أَحْمَى وَ مَرَاهِمَهُ أَحْکَمَ قَدْ بِطِبِّهِ  دَوَّارٌ طَبِیبٌ
 900خطبه  درمان است.( بهترین را بیمارى او مرهم و است، گردان بیماران سر بر که )طبیبى

ثْرَةِ کَوَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّهِ ص کَافٍ لَکَ فِی الْأُسْوَةِ وَ دَلِیلٌ لَکَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْیَا وَ عَیْبِهَا وَ 
 مَخَازِیهَا وَ مََساوِیهَا

 عیبهاى و بدى، شناخت راهنماى و گردانى، مقتدا را( ص) خدا رسول است بسنده تو )براى
 بدانى( فراوانش زشتیهاى و خوارمایگى و دنیا،

 950خطبه 
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ى وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَ فَتَأَسَّ بِنَبِیِّکَ الْأَطْیَبِ الْأَطْهَرِ ص فَإِنَّ فِیهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى 
 بِنَبِیِّهِ وَ الْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ اللَّهِ الْمُتَأَسِّی

 کن، اقتدا خود( ص) پاك و پاکیزه پیامبر به )پس
 خواهد، اندوه زدودن که را آن است خصلتى او  -رفتار  -در که
 طلبد، شکیبایى که کسى براى است شکیبایى مایه و
 دنبال به و د،کن خود سرمشق را پیامبر رفتار که است کسى خدا نزد بندگان ترینداشته دوست و
 رود( او

 950خطبه 

للَّهِ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ وَ ا -وَ إِنْ شِئْتَ ثَنَّیْتُ بِمُوسَى کَلِیمِ اللَّهِ ص حَیْثُ یَقُولُ
 ا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْزاً یَأْکُلُهمَ
 برایم که چیزى به من پروردگارا: »گفت که آرم مثل( ص) موسى را دوّمین خواهى اگر )و

 بخورد( را آن که نانى جز نخواست او از که خدا، به ،«نیازمندم فرستى

 950خطبه 

قَارِئِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَقَدْ کَانَ یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُدَ ص صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ وَ 
 بِیَدِهِ وَ یَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَیُّکُمْ یَکْفِینِی بَیْعَهَا وَ یَأْکُلُ قُرْصَ الشَّعِیرِ مِنْ ثَمَِنهَا

 ان،بهشتی خواننده و ، -زبور و  -مزامیر خداوند گویم،( ع) داود را سوّمین خواهى )اگر
 از کی کدام: گفتمى را خویش مجلسیان و بافت،مى زنبیلها خرما برگ از خود دست به که
 خورد(مى جوین نان اىگرده زنبیل آن بهاى از و کندمى یارى مرا آن، فروختن در شما

 950خطبه 

 

 مستدل بودن -6
 اعاقن را مخاطب تا است کرده همراه استدالل با را خود های موعظه موارد، از بسیاری در قرآن. است موعظه های ویژگی از دیگر یکی بودن مستدل
 در و او نفع به که کند می انتخاب را چیزی و کرده حرکت مسیری در و است کمال پی در همواره کند. انسان کمک او به موعظه پذیرش در کرده،
 او هم موارد همین در ولی گزیند، خیری بر را شری و کند اشتباه مصداق در موارد از بسیاری در است ممکن البته. باشد کمال به او رسیدن جهت
 را احسن انتخاب ی زمینه و بزداید را او غفلت و جهل بتواند که چیزی هر رو، این از. اوست نفع به است، کرده انتخاب  آنچه که کند می خیال
 انتخاب رب نیز قرآن. باشد داشته کارکردی چنین تواند می استدالل و است والزم مطلوب نماید، آماده حق سخن و موعظه پذیرش برای را او و فراهم،
:  ندک می معرفی ناب عقل صاحبان و یافته هدایت را آنان و دهد می بشارت آن به را خدا بندگان ، کرده تاکید مختلف های گزینه میان از احسن

 (.99 ،9906مقدم،  قائمی()90-9۲:زمر)«الْأَلْبابِ أُولُوا هُمْ أُولئِکَ وَ اللَّهُ هَداهُمُ الَّذینَ أُولئِکَ أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسَْتمِعُونَ عِبادِالَّذینَ فَبَشِّرْ»
مستدل بودن موعظه در نهج البالغه، یعنی مواردی که حضرت موعظه خود را به آیه ای از قرآن کریم یا سخن پیامبر اکرم )ص( مستدل کرده 

 است.نمونه ها:

 آدرس گزاره
 وَ سُبْحَانَهُ اللَّهِ کَِتابِ عَنْ الْمُتَوَلِّیَ الْفَرِیقَ نَکُنِ لَمْ الْقُرْآنَ بَیْنَنَا نُحَکِّمَ أَنْ إلَى الْقَوْمُ دَعَانَا لَمَّا وَ

 تَعَالَى
 نَحْکُمَ  نْأَ اللَّهِ إِلَى فَرَدُّهُ الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍشَیْ  فِی تَنازَعْتُمْ فَإِنْ سُبْحَانَهُ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ

 بِکِتَابِهِ 
 از که نبودیم گروهى ما گردانیم، داور خویش میان را قرآن تا خواندند را ما مردم این )چون
 آن د،کردی خصومت چیزى در اگر: »است گفته سبحان خداى همانا،. برگردانیم روى خدا کتاب

 رىداو به را او کتاب که است این خدا به آن بازگرداندن پس. «بازگردانید رسول و خدا به را
 بپذیریم(

 926 خطبه
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 هُ بَاطِنُ خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ  مَا وَ بَاطِنُهُ طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ فَمَا مِثَالِهِ عَلَى بَاطِناً ظَاهِرٍ لِکُلِّ أَنَّ اعْلَمْ وَ
 الْعَمَلَ حِبُّیُ وَ عَمَلَهُ یُبْغِضُ وَ الْعَبْدَ یُحِبُّ  اللَّهَ إِنَّ(  وآلهعلیهاهللصلى)  الصَّادِقُ الرَّسُولُ قَالَ قَدْ وَ
 فَمَا لِفَةٌمُخْتَ الْمِیَاهُ ، وَ الْمَاءِ عَنِ بِهِ غِنَى لَا نَبَاتٍ کُلُّ ، وَ نَبَاتاً عَمَلٍ لِکُلِّ أَنَّ اعْلَمْ وَ بَدَنَهُ یُبْغِضُ وَ

 ثَمَرَتُهُ أَمَرَّتْ وَ  غَرْسُهُ خَبُثَ سَقْیُهُ  خَبُثَ مَا وَ ثَمَرَتُهُ حَلَتْ وَ  غَرْسُهُ طَابَ سَقْیُهُ  طَابَ
 نآ باطن بود پاکیزه ظاهرش آنچه است، آن مثال بر که است باطنى را ظاهرى هر که بدان )و
( ص) صادق رسول و است، پلید نیز آن باطن است، پلید ظاهرش آنچه و است، چنان آن نیز

 دارد خوش را کارى و دارد،مى ناخوش را او کرده و دارد، دوست را بنده خداوند: »است فرموده
 رسته گیاهى از که است اىمیوه چون اىکرده هر بدان و «دارد،مى ناخوش را آن کننده و

 است،
 نیکو تشدرخ نیکو، اشآبیارى آنچه. بود گون گونه آبها و نیست، نیازىبى آب از را گیاه هیچ و
 (. است تلخ اشمیوه و پلید درختش پلید، اشآبیارى آنچه و است، شیرین اشمیوه و

 961خطبه

 بِالشَّهَوَاتِ تْحُفَّ النَّارَ إِنَّ وَ بِالْمَکَارِهِ حُفَّتْ الْجَنَّةَ إِنَّ  یَقُولُ کَانَ(  وآلهعلیهاهللصلى)  اللَّهِ  رَسُولَ فَإِنَّ
 شَهْوَةٍ  یفِ یَأْتِی إِلَّا ءٌشَیْ اللَّهِ مَْعصِیَةِ مِنْ مَا وَ کُرْهٍ فِی یَأْتِی إِلَّا ءٌشَیْ اللَّهِ طَاعَةِ مِنْ مَا أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ

 گرداگرد و است، گرفته فرا دشواریها را بهشت گرداگرد: »فرمودمى( ص) خدا رسول )همانا
 و گیرد، انجام کراهت با که جز نیست خدا طاعت از چیزى که بدانید ،«دنیا هوس را دوزخ
 رغبت( و میل با که جز نیست خدا معصیت از چیزى

 9۲5خطبه 

 لَوْ وَ  الْمُثْلَةَ وَ  ِإیَّاکُمْ یَقُولُ(  وسلموآلهعلیهاهللصلى)  اللَّهِ رَسُولَ  سَمِعْتُ فَإِنِّی بِالرَُّجلِ تُمَثِّلُوا لَا وَ
 الْعَقُورِ  بِالْکَلْبِ

 از بپرهیزید: »فرمودمى شنیدم( ص) خدا رسول از من که مبرید را او اندام دیگر و پا و دست )
 باشد( دیوانه سگ چند هر مرده اندام بریدن

 1۲ نامه

 

 مختصر ومفید بودن -5
او را  موعظه مخاطب را خسته می کند وانگیزه ییعنی موعظه باید کوتاه باشد و بر مطلبی اساسی وکلیدی تاکید داشته باشد؛ زیرا طوالنی کردن 

نسبت به درك پذیرش پیام تحت تاثیر منفی قرار می دهد . رعایت این نکته در مواعظ نهج البالغه  نیز کامال مشهود است ؛ خصوصا در بخش 
 کلمات قصار دریایی از مطلب ، با مختصرترین  جمالت به مخاطب منتقل می شود، نمونه ها:

 

 درسآ گزاره
 بِهِ  الصِّدْقِ مِنَ أَعَزُّ الْعُذْرِ عَنِ الِاسْتِغْنَاءُ

 921قصار (. آوردن عذر راستى روى از تا ارجمندتر بودن عذر از نیاز)بى

 قَلْبِهِ فِی حُزْنُهُ وَ وَجْهِهِ فِی بِشْرُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ صفَةِ فِی
 (. دلش دروى اندوه و اوست رخسار در مؤمن )شادمانى

 992قصار

 یَعِد حَتَّى حُرٌّ الْمَسْئُولُ
 (. است آزاد نداده وعده تا اندخواسته چیزى او از که آن )

 995قصار

 غَیْرِهِ عَیْبِ عَنْ  اشْتَغَلَ نَفْسِهِ عَیْبِ  فِی نَظَرَ منْ
 ( چیست، دیگرى عیب که ننگریست نگریست، خود عیب به که )آن

 
 911قصار

 بِالْیَسِیرِ  الدُّْنیَا مِنَ رَضِیَ الْمَوْتِ ذِکْرِ مِنْ أَکْثَرَ مَنْ
 شود( خشنود اندك به دنیا از کند، بسیار مرگ یاد که )آن

 
 911قصار
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 تداوم وتکرار -7
در زنده  ، پس رعایت این نکته نیز در کارآمدی موعظه الزم وضروری به نظر می رسد؛ زیرا که انسان ذاتا موجودی است فراموش کار وگرفتار غفلت

شدن دل وبیداری آن ، مهم ترین معیار تکرار است وتکرار. اینکه موعظه بخش جدانشدنی نهج البالغه محسوب می شود وتکرار موضوعات چه در 
 وخصوصا لبمط یک عمال و دارد خاصی عنایت مساله این به حوزه اعتقادی ، چه اخالقی وعبادی نشان از اهمیت این امر به ظاهر ساده دارد.قرآن

 شدند چارد الهی عذاب به و کردند فساد و گری عصیان زمین در که آنان ویژه به پیشین، اقوام سرگذشت مثال کند؛ می تکرار مرتب را مهم مطالب
 رآنق در مرتب است، موثر بسار انسان شدن متنبه و تذکر در که جهنم های عذاب و بهشتی ونعمات اعمال ی محاسبه قیامت، مرگ، مساله یا و

 به انانس ونیاز نکته همین اهمیت از حکایت است، شده تکرار مرتب ها ومکان ها زمان در که الهی وانبیای رسل ارسال عالوه، به. شود می تکرار
 زمال نیز موعظه وتکرار تداوم رو، این از است؛ وفراموشی غفلت معرض در همواره انسان چون بنابراین،. دارد راهنمایی و وارشاد موعظه وتکرار تداوم
 (. 20 ،9906 مقدم، قائمی) آید فراهم او وتنبه تذکر ی زمینه مرتب تا است
 

 درصد /کل تعداد البالغهویژگی های اخالقی مورد موعظه در نهج

 20% 90 تقوا

 90,5۲% 95 دنیا گریزی

 99,99% 9۲ عمل گرایی

 ۲,99% 99 عبرت پذیری

 90,5۲% 95 صبر

 5,5۲% 90 اطاعت پذیری

 6,99% 0 موعظه پذیری

 99,99% 20 آخرت گرایی

 0% 92 بردباری

 5,5۲% 90 انفاق

 900% 960 جمع

 
 وضعیت تکرار موضوعات در موعظه

 

30

16
17

11

16

10
8

20

12
10

تقوا دنیا گریزی عمل گرایی عبرت 

پذیری

صبر اطاعت 

پذیری

موعظه 

پذیری

آخرت 

گرایی

بردباری انفاق



 344  یاخالق و تربیت علوملی  دوساالنه همایش نخستینمجموعه مقاالت   
 

 رسایی -8
 و بمطل آسانی مورد در بیان روانی و سادگی ودیگری مطلب آسانی و سادگی یکی دارد؛ بستگی چیز دو به مخاطب برای موعظه بودن مفهوم

 زا مختصری ذکر به قمر ی سوره در مثال،  دارد، تاکید خود های اندرز و پندها بودن فهم قابل و برسادگی قرآن که گفت باید موعظه محتوای
: ( 9۲:قمر)«مُدَّکِرٍ مِنْ فَهَلْ لِلذِّکْرِ الْقُرْآنَ یَسَّرْنَا لَقَدْ وَ» کند: تکرار می را آیه این بار چندین و پردازد می ها آن اقوام و پیامبران از بعضی سرگذشت

  باشد بمخاط برای فهم قابل و آسان باید آن محتوای و بنابراین موعظه«. شود؟ متذکر که هست کسی آیا ساختیم، آسان یادآوری برای را قرآن ما»
 اگر عظ،و. گردد ومتذکر بگیرد بهره آن از خود وظرفیت درك ی اندازه به کس هر و گردد اثر منشأ تا شود منتقل او به مطلوب و مفهوم صورت به و

 شد، خواد عقیم و ثمر بی نشود، القاء درك، قابل و ساده بیانی با که صورتی در باشد، فایده پر و حیاتی بسیار مخاطب برای و مترقی عالی، بسار چه
موعظه و محتوای آن باید آسان و  (.21: 9906مقدم،  قائمی) گردد متذکر و گیرد وپند کند اندیشه آن در تا کند نمی دریافت را آن مخاطب که چرا

 قابل فهم برای مخاطب باشد، نمونه ها:

 آدرس گزاره
 الْمَوْعِظَةِ وَ  اْلحِکْمَةِ إِلَى دَعَا وَ الطَّرِیقَةِ عَلَى مَضَى وَ النَّصِیَحةِ فِی(  وآلهعلیهاهللصلى)  فَبَالَغَ

 الْحَسَنَةِ
 طریق از رفت، و راست راه رساند، به نهایت به را خواهى خیر باد، وى بر خدا درود که )او

 خواند.( خدا به را مردم نیکو موعظه و حکمت

 16خطبه 

 بِأَهْلِهَا الْبَالِغَةُ الْمَوَاعِظُ تَصْنَعُ هَکَذَا
 کند( چنین هستند آن شنواى که آنان با رسا پندهاى )

 919خطبه 

 الْمَوْعِظَةِ فِی یُبَالِغُ وَ یَعْتَبِرُ لَا
 نپذیرد( اندرز خود و کند مبالغه دادن اندرز )در

 960قصار 

 

 نتایج
در نهج البالغه موعظه گاهی به صورت مستقیم گروه و یا فرد خاصی را مورد خطاب قرار می دهد و مواعظ خود را بیان می کند. همه نمونه  -9

مورد می باشد .  گاهی نیز به صورت کلی و غیر مستقیم موعظه می کند  که این نوع شیوه  91۲های متعظ شیوه مستقیم است که در مجموعه 
 مورد شامل این شیوه می شوند. 190حالت عام دارد و  تمام نمونه های موعظه ، 

واردی که  در موعظه غیر در یک تقسیم دیگر مواعظ گاهی جمعی است و مخاطب آن گروه ها، اصناف و اقوام و یا عموم مردم است.، مثل م -2
 مستقیم ذکر شد، و گاهی فردی است و مخاطب خاصی دارد. الف( موعظه فردی: در میان خطبه ها ، فقط دومورد آمده است  و در میان نامه ها ،

و تمام   مورد  وجود دارد که مخاطب حضرت یک شخص است. ب( موعظه جمعی : بیشتر خطبه ها ونامه های حضرت5موردو کلمات قصار  92
 کلمات قصار ایشان ، جزو این شیوه محسوب می شوند .

یکی از شیوه هایی که خطیبان و واعظان و نویسندگان برای توضیح و تبیین مطلب خود به کار می برند تمثیل است که در آن نوعی مقایسه  -9
 د  امام علی )ع( دنیای مذموم را در قالب تمثیل تبیین کرده اندبین دو چیز صورت می گیرد. . در پژوهش حاضر چهار مورد وجود دارد و در همه موار

یکی دیگر از شیوه های موعظه که جزو ، موعظه غیر مستقیم به حساب می آید، توصیف الگوهاست. به این معنی که گاهی به جای اینکه  -1
د، به توصیف و بیان ویژگی های الگوی های مدنظر می شخص به طور مستقیم مطلبی را به مخاطب خود بگوید و او را به انجام چیزی دعوت کن

 پردازد. امام علی )ع( به الگوگیری از پیامبر)ص(، حضرت موسی)ع(، حضرت عیسی)ع( و حضرت داوود)ع( توصیه فرموده است
 مستدل کرده است.در نهج البالغه در مواردی امام علی)ع( موعظه خود را به آیه ای از قرآن کریم یا سخن پیامبر اکرم )ص(  -6
موعظه باید کوتاه باشد و بر مطلبی اساسی وکلیدی تاکید داشته باشد؛ زیرا طوالنی کردن موعظه مخاطب را خسته می کند وانگیزه ی او را  -5

ر بخش وصا دنسبت به درك پذیرش پیام تحت تاثیر منفی قرار می دهد . رعایت این نکته در مواعظ نهج البالغه  نیز کامال مشهود است ؛ خص
 کلمات قصار  ، که با مختصرترین  جمالت به مخاطب منتقل می شود. 

انسان ذاتا موجودی است فراموش کار وگرفتار غفلت می باشد، پس موعظه در زنده شدن دل وبیداری آن نقشی مهم ایفا می کند. در این بین  -۲
 95مورد، صبر  99مورد، عبرت پذیری 9۲مورد، عمل گرایی  95مورد، دنیا گریزی 90تکرار برخی عناوین خود گواه این امر است، از جمله:  تقوا با 

 مورد. 90مورد ، انفاق  92مورد، بردباری  20مورد، آخرت گرایی  0مورد، موعظه پذیری  90مورد، اطاعت پذیری 
 یافت گردید. موعظه و محتوای آن باید آسان و قابل فهم برای مخاطب باشد، برای این شیوه مواردی چند -0
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