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  چکيده

 یها آن حضهر    یرمطالعه و ارائهه اته ت تهداب    یستهشا یتیترب یریتینظام مد یک)ص( در مکه در قالب  اکرم یامبرو اعمال پ رفتار
مردم حجاز دارد و هم از دانش جهام  آن حضهر  از ههد  و     های یژگیاز و یقشانهم نشان از شناخ  دق یشان،ا یریتیتبک مد
اصهول،   ی،و مهدبر، مبهان   یمرب یک عنوان بهکنندت رتول اکرم  یجاددر آن جامعه ا یدبا که ییراتیکه بر عهده داشته و تغ ای وظیفه
شهک  بههره    ینموجود بهه بهتهر   یطشرا ی به اهدافشان، از همه یدنآورد و در راه رت یدانه مخاص خود را ب های هد و  ها روش

بها   نهض  خود را حفه  و گسهترش دهنهدت مقالهه     مین،ترز یندشوار ا یطمناتب در شرا های برنامه یبردند و موفق شدند با اجرا
اعهمم   ی،ته مرحله دعو  تر ی،  طیشانا ی ام  موفقعو عنوان بهیامبر در رفتار پ یریتیمد های شاخصو  ها ویژگی هد  بیان 

با روش توصیفی و تحلیلی صور  پذیرفته ات  کهه   ی ونهض  اتمم ی و حف  موجود تازی ایمنرتال  خود،  یآشکار و عموم
 یسهتمی ر مکه، در تد یشاندر دوران رتال  ا یامبرپ ی، اقداما  و راهبردهاها برنامههر کدام از  ی و درجه اهم یگاهجابر این مبنا 
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 مقدمه
ن امر شک ندارند که پیامبر اتمم فرمانهده بررگهی   در ای اند رفتهینپذیک آئین الهی  عنوان بهکسانی که اتمم را  یو حتمسلمانان 

بود که زمینه پیروزی تربازانش را در کمترین مد  و با کمترین هرینه و تلفا  فراهم آوردت در پرتو مدیری  نیرومند آن حضهر ،  
مهدیری  و   د )مکارم،از درون یک جامعه نیمه وحشی، تمدنی بررگ به وجود آمد و از قبای  پراکنده عرب امتی قدرتمند تشکی  ش

 (ت23صش، 1330فرماندهی، 

حملهه و هجهوم بهر     ،تخاصهم  ،که در طول تاریخ به نراع یاز قبایل مد  کمتر از رب  قرن، لیف امتی واحد درأنیس  که ت تردیدی
پوشهیده   بر کسهی  ،ثیر آن بر ک  تاریخ بشرأکه ت ات بس بررگ  کاری ،ریختند یکدیگر عاد  کرده بودند و خون همدیگر را می

)همان( پیامبر اتمم در دوران رتال  خود در مکه، در راه رتیدن به ههد  خهود یعنهی نشهر توحیهد، از مبهانی، اصهول و         نیس 
بودنهدت آن حضهر  موفهق شهدند      موفقی  ایشهان  یها شاخصهی راه و که نقشه ای بهره بردندویژه ی مدیریتی و تربیتیها روش
که خونریری و  یا جامعهکنند و افرادی را متحول کرده و اهدا  خود را به پیش ببرند و در  اجرا، همرحل به مرحلهخود را  های برنامه

 و درگیری مسلحانه، پیروز این میدان شدندت بود، بدون اقدام به جنگ ها آنی جنگ مألو  دیرینه
 تربیتهی  مهدیریتی ( پهروهه ) طهر   یا نظام یک قالب در را مکه در پیامبر های برنامه و رفتار توان یم آیا که آن ات  پژوهش تؤال
 کرد؟ معرفی را آن ارکان و عناصر و احصاء را آن مدیریتی یها ویژگی و کرد تعریف

مهدیریتی، دییه     یهها  شاخصهه بررتی تحلیلی متن و محتوای تیره پیامبر در دوران رتهال  در مکهه، شهناخ      پژوهش، د ه
نظهام  »ی عملی آن حضهر  اته  کهه در طهی آن تهاختار و ارکهان       ی تیرهلعهطرحی تازه، در مطا ارائهموفقی  آن حضر  و 

ی مدیریت جرئی های مؤلفهو های فرماندهی تاکتیک ایشان تبیین شده و جایگاه هر کدام از تدابیر یا راهبردها،« تربیتی –مدیریتی 
آن حضر  که از مناب  روایی، به دته    م و تیرهت برای این منظور نیر، از آیا  قرآن کریشود میایشان، در این نظام بدی  تعیین 

ما رتیده ات  و مناب  دانش مدیری  و تربی  اتتفاده شده ات ت  پژوهش به صور  تحلیلی و توصیفی به رشته تحریهر درآمهده   
 ات ت
 

 تحقيق پيشينه
ی مدیری   موفق و بها   سب  به شیوهن ها آنمنتشر شده که در  و مقایتیپیشینه  پژوهش پیرامون مدیری  پیامبر اکرم تحقیقا   

 :    ازجملهاند؛  مفص  بحث کرده طور بهدرای  آن حضر  
مطالعا  اقتصاد »در نشریه «   در اقتصاد تیاتی بخش تعالیپیامبر اتمم و مدیری  »در مقاله  وهم کارانبنی اشرا   امیرحسین
تهر از مهدیری  پیهامبر)ص( در حهوزه اقتصهاد تیاتهی و در        رته  برای فههم د   نروش راهکاری به دنبال ارائه، «المل  بینتیاتی 

ات  و   بخشی رفتار مدیریتی پیامبر)ص( در مسیر تعالیبر اتاس پژوهش وی  ؛ر اتمم ات زمان ظهورویارویی با اقتصاد تیاتی 
عنهوان الگهویی    مهروزه نیهر بهه   و ا کهرد  فههم  قابه  پی گرفته و  عینی گرا   بخشی را در مفهوم امروزی ایدئالیسم توان این تعالی می
 دتمند ش از آن بهره در مدیری  اقتصاد تیاتی قبول قاب 

و نشهریه مطالعها  بسهیم، معتقهد اته  کهه پیهامبر بها اتهتراتژی          « های نظامی مدری  پیامبر در عرصه»اصغر قائدان در مقاله 
ههای نظهامی، کمتهر در     رهبهری پیهامبر در عرصهه    مدیری  و طورکلی بهبه برپایی حکوم  اقدام کرد و  فرد منحصربه ریری برنامه

معرض دید و نگاه تحلیلی محققان واق  شده ات  ت در این نوشته کوشش شده تا با پهرداختن بهه زوایهای مختلهف مهدیریتی آن      
 های آموزشی، تیاتهی، فرهنگهی و تتت ابعهادی از مهدیری      حضر  در محورهایی چون مدیری  مناب  و نیروهای انسانی، مدیری 

  موفق پیامبر ترتیم شودت
ههای خاصهی    ، در نشریه پاتدار اتمم،  در رابطه با ویژگهی «پیامبر اتمم الگوی مدیری  موفق»مصطفی پور در مقاله  محمدرضا

خصائص یهک مهدیر    و ترتیمکه یک مدیر باید از آن برخوردار باشد تا بتواند مدیر موفقی شود مطالبی را بیان کرده و بعد از ارائه 
پیامبر اتمم را تهبب   کارآمدکند و مدیری  صحیح و  ای موفق و با درای  در امر مدیری  معرفی می وفق، پیامبر اتمم را چهرهم

 داندت شکوفایی اتتعدادها می
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و  ، انتظهام فهرد  اجتماعیدر نشریه انتظام « تیره مدیریتی پیامبر اکرم در حوزه انتظام اجتماعی»رضا صادقی و همکاران در مقاله 
 داندت معنوی می و تعالیرا عام  بسیار مهمی برای نی  به اهدا   اجتماع

اولین پایگاه  عنوان بهمنظور مسجد را  نیبه همبنا نهادند و  و انتظامبر اتاس این نوشتار، پیامبر اکرم  حکوم  خود را بر پایه نظم 
امنیتی و  و اقداما شهر مدینه  و انتظامنظم  تأمینی مانند: های های این پژوهش گراره معرفی کردندت بر اتاس یافته  یو امننظم 

 تتت در تیره مدریتی پیامبر اکرم حائر اهمی  ات ت  
 شودت  می ارائهبرای تبیین طر  پژوهش حاضر، در ابتدا تعریفی مختصر از کلما  پرکاربرد در مقاله 

 

 تعریف واژگان - 1
و  4 – 5، ص 1331)ایهوبی و همکهاران،    (Systemic thinking)اتهلوبی( )  مدیری  داشتن تفکر یا رهیاف  و رویهه تیسهتمی  

تازماندهی، همهاهنگی،   اجرایی ذی  ات : های حوزه(ت و مفهومی ناظر به رهبری، مهار  و نقش فرد در 12، ص 1330رضائیان، 
، هها  بحهران در  گیهری  تصهمیم معهی،  ، پیشرف  جغیرانسانیاز مناب  انسانی و  وری بهرهگذاری، ارتباطا ، اطمعا ، جذب و هد 

، 1301)عباس زادگان،  ها آتیب(، تشخیص و به حداق  رتاندن موان  و ها اتتراتژیکیفی  آموزش و تربی ، انگیرش و راهبردها )
فراگرد به کارگیری مؤثر و کاربرد مناب  انسانی بر مبنهای نظهام ارزشهی پذیرفتهه     (ت و 4 – 5، ص 1331، ایوبی و همکاران، 3ص 

، تازماندهی و بسیم مناب  و امکانها ، ههدای ، کنتهرل عملیها  بهرای دتهتیابی بهه اههدا          ریری برنامهشده ات  که از طریق 
و رشد دهنهده   بخش تعالیاز مدیری  مناب  انسانی و  توان میتعاریف  بنابراین(ت 3، ص 1330رضائیان، ) گیرد میصور   شده تعیین

 (ت140، ص 1304گف  )خنیفر و همکاران،  و یا حتی نقش اخمق در مدیری  تخن
ابهن منظهور،   )دن و پاک گردانیدن کرنی زیاد کردن، نموّدادن، وتیله رشد را فراهم ابرگرفته از ریشه عربی و به مع تربی  در لغ ؛

، یصهانع ) زیاد کهردن اتهتعدادها در جهه  کمهال     ،پرورش دادن ،رشد جسم(ت، 331ص ، 1412راغب اصفهانی، ، 330/ 1، 1414
؛  22 /1، 1302طبرتهی،  )ترپرتتی، پروردن، اعتدال، به کمهال رتهاندن    ،رویانیدن ،افرودن، پروراندن، کشیدن(، 11، ص 1333

پهذیرش، گسهتردگی و    ،اندن بهه تهوی کمهال   کشه بلنهدی،   ،علو ( ،331ص ، 1412راغب اصفهانى، و  335 /1، 1433الشرتونی، 
 (ت 34/ 3، 1313آمده ات  )مصطفوی، شکوفائی 

ته   ترجمهه شهده ا   وپهرورش  آمهوزش یها  پرورش معنی به  "education"بیشتر معادل اصطم  انگلیسی  این واهه ،در فارتیو 
 همان(ت) ات مذهبی، اخمقی و معنوی  های جنبهتعالی بُعد روانی انسان از ویژگی آن  (ت که333، ص 1304)اعرافی و همکاران، 
(ت و 125/ 1،  1300، )جمعهی از نویسهندگان   فرایندِ ارتباط بین مربی و متربی، مثابه به : به معانی زیر آمده ات تربی  در اصطم ؛

 رفتاری،کهه  و بدنی،ذهنی، روحی های از تاح  یکی در زمان، درگسترة تدریجی تغییر ایجاد برای متربی به رتانی یاریفرایند نیر 
، ص 1303، اعرافی و موتوی) گیرد می صور  رفتارها، و صفا   اصم و بازدارندگی یا انسانی و کمال به وی یابی دت  منظور به
و عوام  بهه   ها زمینهیک انسان )مربی( بر انسان دیگر )متربی( فراهم کردن  دار هد مجموعه اعمال یا تأثیرا  عمدی و یا  ،(53

مطلهوب و بهر اتهاس     های هد فعلی  رتاندن یا شکوفا تاختن اتتعدادهای شخص در جه  رشد و تکام  اختیاری او به توی 
 (ت30 /1، 1330 تتت،بهاقری، درآمهدی   و  35ص  1300 ،بهشهتی و  311ص  ،1304)اعرافهی و همکهاران،    ات تنجیده  ای برنامه
: مربهی )عهاملی کهه فراینهد تربیه  را فهراهم و       هات  آندر تربی  ته عنصر اصلی وجود دارد که شناخ  آن وابسته به  بنابراین
 بین این دو در جریان ات ت ،ات ( و مسائ  تربی  که در قالب نظام خاصی پذیر تربی بی )انسانی که (، مترکند میهدای  
ات  و حداق  دارای چهار کهاربرد اصهطمحی در فضهای علمهی      چندوجهیتربی  اصطمحی » بر اتاس این تعاریف و درمجموع

میهایره،  ) «باشهدت « علهوم تربیتهی  »و  «فرآوردة تربیتهی » ،«ینظام تربیت»، «فرآیند و عم  تربیتی»د توان میات ت مراد از تربی  
 (ت2 -3ص ، 1305گاتتون، 

در تربیه ، معمهویم متکهی بهه یهک       عقیهده  هم نظر صاحبیک یا چند دانشمند و  های اندیشهمنسجم از  ی مجموعه نظام تربیتی؛
ک نظام تربیتهی، یهک مکتهب تربیتهی را ارائهه      طرفداران ی تشود مییک نظام تربیتی  گیری شک فلسفه تربیتی ات  که منتم به 

 ت  دهند می
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 باشند میآن و تایر اجراء  تیستم، تاختار همان ،تربیتی –مدیریتی در هر مکتب  عناصر اصلی یا کلیا  یک نظام یا مدل تربیتی

عوام ، ارکان، مناب ، ابرار، مراتهب و  اقداما ،  ها، روش  مراح ،، ها برنامه  ،کلی و جرئی قواعد ،اهدا ، اصول عبارتند از: مبانی،که 
و  هها  آندارنهد و لهذا تعریهف مختصهری از      تهری  مهمدر این مقاله، کاربرد  ها روش  اهدا ، اصول، مبانی،از بین اینها  ابعاد تربی ت

 تشود می ارائهدر دانش مدیری   ها آناصطمحا  متراد  با 
بنیهادین و باورههای    ههای  فرض پیشزیرین و اتاتی آن علم و یا  های تاح و  ها پایهدر هر علم، و ی مبنات  مبانی جم  کلمه

، و رضهائی اصهفهانی   130 /1بهی تها،   )ابن فارس،  باشد میدر یک مکتب )و یا یک دانش(  نظر صاحبپذیرفته شده و مسلّم یک 
 (ت43، ص 1332و شاکر،  112، ص 1332

بهرای رتهیدن بهه اههدا       ( کهه 11، ص 1333شریعتمداری، )؛ اند یدهرتبه اثبا   مبانی تربی  اصول موضوعه یا قضایای نظری
 (ت14 – 20ص ، 1332آزادی انسان )ملکی، خداگرایی و یا مانند  تشوند میتربیتی بکار گرفته 

 لهیکن  باشهد  مهی ارتباط زیهادی  و دارای  معنا همبا واهة مبانی  وبه معنی اتاس و بنیان هر چیر ات   «اص »جم   «اصول»واهه 
 بنابراین(ت 3ص ، 1332، اصغر علیبرونی یک تاخ  یا بنا )احمدی،  گاه تکیهبنیادی درون یک تاخ  ات  و مبانی  گاه تکیه اص 
کهه   هسهتند  وتربیه   تعلهیم  انهدرکاران  دت  عم  راهنمایو کلی  های دتتورالعم  و ی مبانیل راهنمای عم  در محدودهواص»

و  11 /1، 1330 تتت،بهاقری، درآمهدی   ) «تدهنهد  می به دت مطلوب در افراد و آدمی  یها دگرگونیقاعده هائی برای فراهم آوردن 
اصول در تربی  را متراد  راهبهرد )اتهتراتژی( در دانهش مهدیری  دانسه  )رضهائیان،        توان میت (30، 1330همو، نگاهی دوباره، 

 (ت230و  230، ص 1330

عمه    ،دنه که میان اصه  و ههد  امتهداد دار    ندسته ای طریقهراه و و جرئی  های دتتورالعم بر اصول مبتنی و تربی   یها روش
تا شیوه کار  کنند میو به متربی کمک  کنند میوظائف عملی یک مربی را مشخص ، رتانند میو به هد   کنند میتربیتی را منظم 

یها برنامهه عملیهاتی در     مشهی  خهط روش را در تربی  متراد  تاکتیک و  توان می(ت 01ص ، 1333)احمدی، تید احمد،  فراگیردرا 
، 1330و عملیا  را ذکر کرد )رضائیان،  ریری برنامهو  گیری تصمیمی ها روشی مطر  در آن، ها روشدانش مدیری  دانس  و از 

؛ زیهرا بها   باشهد  میشرایط و بر مبنای اصول  تناتب بهویژگی روش در این دو دانش، متغیر بودن آن  ترین مهم(ت 213 – 214ص 
و  کنهد  مهی ، تاخ  فرهنگ، تمدن و نیازهای خاص جوام  مختلف ظهور پیهدا  ها ویژگیعوام  گوناگون مکانی و زمانی،  توجه به

که یک اص  دینی و تربیتی اته  امها    نمازخواندن(ت همانند 0؛ )همان، ص شود میمتناتب با تاختار مخاطبین و جامعه عملیاتی 
 با شرایط جنگ و اضطرار یا در هنگام عادی تفاو  داردت روش اقامه آن در دوران مبارزه مخفیانه و تری

و  شهده  نقه  را تلفیقی از تعهاریف  « و رشد دهنده مناب  انسانی بخش تعالیمدیری  تربیتی یا »مراد از عنوان  توان میبا این وصف 
اته  کهه   تهنجیده   ای برنامهتاس بر او  تدریجی تغییر ایجاد برای متربی به رتانی یاریفرایند راهبری و کنترل  چنین بیان کرد:

از کمهای  فهردی و    وری بههره یش در جهه   رفتارهها  و صفا  اصم  و بازدارندگی یا انسانی و کمال به وی یابی دت  منظور به
 تگیرد می صور  ،اجتماعی وی

در قالب یک نظام تربیتی برای رهبری مربیان  اثرگذارمنظم و  ای شیوهتربیتی داشتن تفکر تیستمی و  –مقصود از نظام مدیریتی 
، کنترل مناب ، ایجاد تغییرا  و تتت ات  که در راه رتهیدن بهه   گری هدای ات ت این تیستم محتوی عناصر هر دو دانش همچون 

 تباشند می تأثیرگذاراهدا  تربیتی 
، شهود  مهی پیهامبر )ص( دیهده    رفتار و تیره درمجموعآنچه  دتوان میتربیتی پیامبر اتمم )ص(،  –همچنین مراد از نظام مدیریتی 

و عوام  و اتباب پیهروزی آن حضهر  در    شود میدر صحنه رهبری اجتماع تلقی  تأثیرگذارباشد که بر اتاس آن، حضر  فردی 
در قالب یک مکتهب و نظهام    توان میو بر اتاس این مفاهیم، رفتار ایشان را  درمجموعت آید می به دت این میدان از عملکرد آن 

تربیتی جام ِ و علمی را دارات  )بها   -یک تاختار و تیستمِ مدیریتی  های شاخصهریتی معرفی کرد که عناصر، اجراء و تربیتی مدی
 ( گرا هد ، محیط گرا، ایده آلیستی و گرا عم ، نگر جرئیی ها ویژگی
اصول و تهاریخ از آن بهه تهیره     عنصر و عام  مؤثر در این نظام، تخنان، رفتار، اعمال و منش پیامبر ات  که در فقه، ترین اصلی

و یا تن   (ت40ص، 1310 ،مطهری) (؛برد میمقاصد خود به کار  هب تیدنر برای ،شناختن تبک رفتار و روشی که پیامبر در عم )
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خهاص  به تدابیر  ها آناز  توان میو  شود می(ت تعبیر 50/ 2، 1435)تخن یا قول، فع  و یا عم ، تقریر یا تأیید پیامبر ص(، )مظفر، 
 های تربیتی در مدیری  ایشان نام بردتو یا آورده

ها، توجه به قراین حالی و مقالی صدور تخن و یها انجهام کارهها، ضهروری     روش ویژه بهبدیهی ات  که در شناخ  این عوام  و 
، اهمیه  زیهادی   ات  همچنین دق  در شرایط حاکم بر مکان وقوع این اقداما ، یعنی شهر مکه در دوران جاهلی  و اوان بعث 

شدن هر یک از تنن پیامبر بهرای مسهلمانان، مشهروط بهه شهناخ  و       دتتورالعم دارد و کسب حجی  و داشتن اعتبار شرعی و 
از زمان صدور و ثب  تن  پیامبر گذشته ات  و در طهی ایهن دوران در بسهیاری از     ها قرناینکه  ویژه بهتحلی  این شرایط ات ، 

راد و مفهوم روایا  و کشف حکم  و شناخ  مصادیق رفتار پیامبر )هرمنوتیک حهدیث( اته ، بهین    مواردی که مربوط به فهم م
اتممی، اختمفا  مبنایی و اصولی پدیدار شده و لذا امروزه این دانش که همان فهم مراد از متن احادیث ات ، در بهین   های فرقه

آن تحقیقها  علمهی و فلسهفی     ههای  مهمک معیارهها و   ربهاره دو  شهده  تبهدی  به دانشی مهم  غیرمسلماناندیشمندان مسلمان و 
 در محاف  پژوهشی صور  گرفته ات ت ای گسترده

روایی و تیره نق  و با بررتهی و   مناب و اقداما  آن حضر  از  ها برنامهبرای شناخ  نظام مدیریتی تربیتی پیامبر )ص(، مجموع 
 ت اند شدهمدیریتی و تربیتی و تتت تعریف ی ها روش، در قالب مبانی، اصول، اهدا ، ها آنتحلی  

 

 پيشينه – 1
 موردتوجهه مطالعه و تحقیق در تیره و تن  پیهامبر اتهمم و بررتهی جوانهب و زوایهای مختلهف آن، از صهدر اتهمم تهاکنون،          

م، حهدیث،  ، کهم شناتهی  دین، شناتی جامعهتاریخ،  های رشتهات ت دانشمندان  قرارگرفتهمختلف پژوهشی  های حوزهپژوهشگران 
ت وفور مناب  اند پرداختهی ایشان فقه، اصول، عرفان، اخمق و تتت هر کدام از منظر دانش خود به بررتی و کاوش در زندگی و تیره

 توان می -غیر از مناب  تیره و تاریخ  -مدیری  پیامبر  دربارهنمونه  عنوان به، گواهی گویا بر این موضوع ات ؛ باره دراینمطالعاتی 
(، رضایی و همکارانش بها  3 - 12: 1305« )پیامبر اعظم برترین الگوی مدیری »نام برد: نساجی زواره با عنوان  ها پژوهشین از ا

شیوه پیهامبر اکهرم )ص( در   »(، علیانسب با عنوان 1 – 11: 1305« ) تیره مدیریتی پیامبر اکرم در حوزه انتظام اجتماعی»عنوان 
: 1301« )پژوهشی موردی در مدیری  پیامبر در غروه احهراب »(، ولوی با عنوان 55 – 03: 1304« )مدیری  روانی جامعه اتممی

 ههای  مؤلفهه بررتهی  »، یادگاری و محمدی با عنهوان  «ی از مدیری  بحران پیامبر اکرم )ص(های جنبه»(، باقری با عنوان 0 - 23
مدیریتی پیامبر در هم گرا کردن  های شیوه»با عنوان (، تقوی 225 – 101: 1330« )ذهنی  فلسفی در مدیری  پیامبر اکرم )ص(

مدیری  پیهامبر در   درباره ای رشته بینو یا پژوهش  چندجانبه؛ لیکن بررتی جام  و اند کرده(، تحقیق 21 – 0: 1301« )بازار مدینه
ی هها  زمینهه مهدیریتی ایشهان،    جنبه از تدابیر ترین مهمبرترین و  ازآنجاکهدوران دشوار رتال  در مکه، کمتر صور  گرفته ات ت 

تربیتی، توجه شده که در عین داشهتن   –، در این پژوهش، به مطالعه اقداما  ایشان در قالب یک نظام مدیریتی هات  آنتربیتی 
 ات ت شده پرداختهاهمی ، کمتر به آن 

 

 پژوهش های یافته – 3
(، ایهن  21احراب /) ؛«قد کان لکم فی رتول اهلل اتوه حسنهل»ی: آیه مقتضای به و ضرور  دارد کهاهمی   جه  ازآناین مطالعه 

شناخ  برای مربیان، کارگراران و رهبران جوام  بشری باشدت همچنین بهترین الگو  دتوان مینظام جام  و کارآمد مدیریتی تربیتی، 
دانش د هم در توان میان ات ، آن حضر  برای رتیدن به اهدا  وایی ایش مند نظاممجموع تدابیری که نشان از اِعمال مدیری  

 ت قرار گیرد موردتوجه نبوی،تربیتی  -مدیریتی نظام تدوین در هم  وتربی  و مکاتب تربیتی مدیری  و هم در دانش 
 

 مدیریت پيامبر اکرم در مکه  های نمونهو  ها جلوه، ها شيوهتدابير، 
مکه مواجه بودنهد؛   آلود شرکفرهنگ، تربی  و باورهای جامعه  در آغاز نهض  خود با شرایط بحرانی در تاختار)ص( پیامبر اتمم 

 هها  آنهمگهام کهردن    ،از رتوبا  شرک ها آنهای دل و زدودن مسلمانان تازهتغییر در فرهنگ، عقاید و پرورش  آن حضر  برای
در  تدندکارآمد بو ای برنامه ترتیم کرده، نیازمند داشتن ها آنکه دین جدید برای  ریسیدر م انقمبی و گام نهادنبرای یک حرک  
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به خداپرتتی هد  رتال  و توحیدگرایی و خدامحوری، یک مبنای تربیتهی و   ها آناین برنامه آزاد کردن مردم از شرک و هدای  
مبانی آن حضر  توحید گرایی، گسترش آئین خداپرتهتی، ههدای  مهردم و اصهم       ترین مهمدعو  مردم به آن، یک اص  بودت 

و إنَّکَ لَتَهدی الی : »آید می به دت عتقادا  نادرت  وریشه کن کردن جهال  ات  که با اتتناد به این آیا  و روایا  جامعه از ا
( و 1؛ )ابهراهیم/  «لِتُخرج الناس ِمَن الظلما  الهی النهور به ذن رّبههم الهی ِصهراِط الَعریهِر الحَمیهد        »(، 52،)شوری/ «صِراطٍ مُستقیم

و  20، بهاب 430/ 14، 1433)مجلسهی،  ‹‹ قولهوا یالهه ایاهلل تفلحهوا   ›› (، و حهدیث  50، )حدید/ «لی النوریُخرِجُهُم من الظلما  ا»
تبلیغ دین در هر شهرایطی،   آن حضر ،اخمص از  توان می ل همو( و از اص112/ 2، 1310و ابن شهر آشوب، 204، 1433دیلمی، 
، عهالى  هروحیه ، اتکاء بهه  ها و مشکم زانو نردن در برابر تختیایی نماز، برپ، مورخدا بر ا اطمینان به اشرا  ،به خداو اتکاء توجه 

نشان از مبانی پیامبر در ایهن نظهام   و از این اصول، زیر مجموعه هر کدام ایشان نام بردت  درای  و هوشیارى ،اتتقام  و شکیبایى
که در ادامه مطالهب معرفهی    شود میر  مشاهده ی مهمی در تیره آن حضها روشداردت در راه رتیدن به این اصول نیر تدابیر یا 

 تباشند میبه اهدا  متعالی تربیتی ایشان  یابی دت ی ها زمینههمه اینها نیر  تاند شده
و با مدیریتی  پرمخاطره های موقعی در  گیری تصمیمعملیاتی،  ریری برنامه، شناتی موقعی با  ، اهدابرای نی  به این  آن حضر 

مهدیری  و  1330مکهارم،  کهرد ) و عملیاتی ریری  دعو  علنی و آشکار خود را برنامه تپسو  تری و پنهانی و ابتدا دع ،مند نظام
 (ت 20فرماندهی، 

 

 ی عملياتی پيامبرها روشو  دعوت سری( 1
 آئهین ی اعمن یکبهاره  ،گذراند میروزگار  ،و تعصبا  ها خرافهدر مرداب  پیش از بعث ،دوران طوینی طی ترزمین مکه  ازآنجاکه
، 1303 صهدوق، ) نبهود  تحمه   قابه   ،ی مظاهر جاهلی  جر برای گروه خاصی از اه  معرفه  دفعی علیه همه و شوریدنتوحیدی 

 ههای  هسهته تربیه    و جذب نیهرو  پس ازغاز کرد تا آرا خود دعو  خصوصی  تبلیغ و شرایط، (ت رتول خدا با عنای  به این2/344
دوره آمادگی و تربیه  عقیهدتی و روحهی     منرله بهاین دوره ت وردآرا فراهم  دین جدیدعمومی  شکار وآی اعمم زمینه ،اصلی تبلیغ

بهررگ   ههای  حرکه  مؤمنان برای مقاوم  در مقاب  تهدیدهای آتی دشمن بودت قرآن کریم به اتتناد به ایهن اصه  کهه در آغهاز     
ایستادگی کننهد، صهبر و    ها آنشمنان بتوانند در مقاب  اجتماعی، باید نیروهای توانمند و صبور تربی  شوند تا در صور  مقاوم  د

فَاتهتَقِم کَمها   »، را بر ایشان فرض و واجب کرده و پیامبر و مؤمنان را به آن امر کردندت مؤمنان توانمندتازیو پایداری در راه حق 
 (ت112؛ )هود/ «أُمِر َ وَ مَن تابَ مَعَک

 

  دعوت خصوصی افراد؛ -الف 

ی کار رتول خهدا و مسهلمانان قهرار    ترلوحه یزدگ شتابو دوری از  کاری پنهانبعث ، دعو  تری، روش  در طول ته تال اوان
ت در این مرحله، حضر  پیش دکردعو  خود را آشکار ن شرایط زمانه نبی اکرم به خاطر(ت 112 /3، 1442 )حاکم نیشابوری،داش  

تری، گروهی  های تماسبا  ایشان شده نق در روایا   روی آوردتزی فردتااص  تربیتی به  ،توجه به عموم مردم از جامعه تازی و
جمعی را که از نظر فکهر و اتهتعداد شایسهته و    موافق  دعو  تری بود که توانس  روشِ همین در د و کررا به آیین خود دعو  

رتول خدا در  (ت211 /2، 1430 بری،د )طنیر دعو  ایشان را پذیرفتنکند و آنان  خود جلب یآیین توحید اب ،دآمدنمیبه نظر آماده 
و در این میان اشخاصهی بهه آن حضهر      کردند میآغاز افرادی را به صور  موردی و بدون جلب توجه دیگران، به اتمم دعو  

فقط آن حضر   (ت1/233، 1430 )ابن هشام، داشتندن خبر اوآیین در این مد  قریش از پاتخ مثب  دادند و آزادانه مسلمان شدندت 
و د کر دید دعو  می کرد و هر کس را شایسته و ییق و مستعد برای پذیرش آئین خود می های خصوصی برقرار می ا افراد تماسب

وضهعی  مسهلمانان در ایهن     دربارهاز صحابه  (ت133 ص، 1330توانس  گروهی را پیرو خود و هدای  کند )تبحانی،  روش ینابه 
و برخی از ما بهرای   خواندیم میو در شب نماز  دربسته های در خانهو  کردیم میخود را مخفی که ما در ابتداء، اتمم  شده نق دوره 

حضر  در طول این ته تال به همراه دیگر مسلمانان، برای  شده نق حتی (ت 1/233، 1430 ابن هشام،) دادند میدیگران نگهبانی 
و  )همهان  کردنهد  مهی و نماز را در خفهاء و پنههانی اقامهه     رفتند یماطرا  مکه  های بیابانو  ها کوهدینی، مخفیانه به  فرایض یادا

 (ت11/ 2، 1430 طبری،
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 پایگاه تبليغ عنوان به ارثمابن ابی  مقارخانه انتخاب  –ب 
را  هها  آنبرخهی از مشهرکان   در همان حال گراردند  های مکه نماز می در یکی از دره مسلمانانروزی که  شده نق در روایا  چنین 

تبب شد که درگیری مختصری میان یاران پیهامبر   واقعهبه عم  آنان اعتراض کرده و کار آنان را نکوهش کردندت این  مشاهده و
یکی از یاران  ارثم، قراردادندرا مح  عباد   ارثم ی خانه رای  خود،ید، از این رو رتول گرامی با دایبه وجود بو برخی از مشرکان 

مم را پذیرف ت خانه او در کنار کوه صهفا قهرار داشه  و محه  امنهی بهرای مسهلمانان        هفتمین شخصی بود که اتو حضر  آن 
از چشهم مشهرکان دور باشهد در     هایشبرنامه که اینپیامبر اکرم )ص(ت برای  (ت14 /4، 1004 ،شد )محمد بن اتحاق  محسوب می

ی معار  معنوی برای ارتبهاط  که مجموعهیک اص   عنوان بهالبته پیامبر نماز را  ؛پرداخ خدا و پرتتش دین به تبلیغ  وی یخانه
 داشه   مهی گاهی فراروی مخالفان برپا  در پای کوه صفا و طور همینو  ارثمدر منرل و در شرایط گوناگون،  همیشه ،با معبود ات 
 (ت100/ 1، 1435)ابن تعد، 

-مهی که قصد مسلمان شدن داشتند به آنجها   برد و کسانی رتول خدا )ص( تا تال چهارم بعث  همراه با یارانش در آنجا بسر می

در د که به صور  یک مقط  تاریخی پیدا کرای اهمی   هدازناشدند این خانه در تاریخ اتمم به  نرد آن حضر  هدای  میآمدند و 
رخ داده یا بعد  ارثمخانه ورود به ث دوران مکه با ذکر اینکه قب  از دحوا ،های تیره در آمده ات  و در کتابی صدر اتمم مطالعه
  (ت33 /2، 1413)کردی،  اند شده  گذاری تاریخاتفاق افتاده، از آن 
 

 عدم انتقاد آشکار از مشرکان -ج 
ی ویهژه مهدیریتی،   هها  روشبا اِعمال پیامبر اکرم)ص( ات ت از مشرکان آشکار عدم انتقاد ، پیامبر در این دورانی ها روشاز دیگر 

؛ بهه  نهد نکب ایشانجسارتی نسب  به  ترین کوچکمتعرض ایشان شده و در ظر  این ته تال  تران قریشمان  از این شدند که 
آشهکارا انتقهاد    هها  آنداشتند و او نیر در ظر  این مهد  از بتهان و خهدایان     پیوتته ادب و احترام او را نگاه می ها آن همین تبب

 شهده  نقه   گونهه  ایهن ، ها تالز در کنار کعبه توتط پیامبر در این رفتار اجتماعی و چگونگی اقامه نما دربارهاز ابن مسعود  تکرد نمی
چهون مهاه درخشهان از     گلگون و مشغول گفتگو بودیم که مردی با چهره تپید و عبدالمطلبات : در کنار چاه زمرم با عباس بن 

وقتهی   ها آن داش  برمیگام  وقاربابه دنبال او بانویی آهسته و  همراهش بود و نوجوانی زیبا ،صفا وارد مسجدالحرام شد تم  کوه
نگاه در برابر رکن به نمهاز ایسهتادند )ابهن    آ هف  بار به دور خانه خدا دور زدند را احترام کردند و حجراألتودنردیک کعبه رتیدند 

آمهده؟ گفه     از ابن عباس پرتیدم: آیا آیین جدیدی در قریش پدیهد  گوید میاو در ادامه (ت 1/230، 1430الکام  فی التاریخ،  اثیر،
 چنهین  ایناینان خدا را  تات  ابوطالبآن نوجوان علی پسر  آن زن خدیجه همسر اوت  و محمد)ص( و ام زادهآری، آن مرد برادر 

، 1314عبهاد  کنهد ) نهویری،     گونهه  اینکه خدا را  شود مییاف  ن ، کسیجر این ته تنبه ت اکنون در روی زمین کنند میعباد  
   (ت1/133
 

 خویشاوندان دعوت از -د 
ی جدید برای فراگیر کردن تبلیهغ دیهن،   در مرحله پیامبرشدت  تر گستردهخصوصی   دعو ی ها روشبا ازدیاد نسبی تعداد مسلمانان 

 کَو انذر عشهیرتَ »ی نرول آیه بعد از ردتکطر  را در میان خویشاوندان آئین خود  را کنار گذاش  و کاری مخفیبرای نخستین بار 
 فهراد، اممحظهه  ه و ماهترس، وگونه رهبدون  ،توحید و حقو تبلیغ براى اجراى این فرمان  (ص)پیامبر  (،214شعرا / ) ؛«بینقرَایَ

 (ت1/40، 1413و مفید،  1/15، 1301ند ) ابن طاووس، دراتتثنا نکخود حتى بستگان مشرک خود را از دعو  
و اجتماعی برای دعو  عمهومی و علنهی و پهیش از شهروع ایهن      و فراهم شدن زمینه ذهنی  (ص)پیامبر با افرایش گروندگان به 

و ند و ههم پیونهد   ختشهنا  د که هم توابق پاکى او را بهتر از همه مىردنک آغاز انخود را از بستگانش  دعو ایشان  ی دشوار،مرحله
هها و انتخهاب   تهوزی  هها و کینهه  د که به تخنانش بیش از دیگران گوش فرا دهند و از حسهاد  رک محب  خویشاوندى ایجاب مى

نفر از  چه  و پنم به این جه ، نردیک به رتول مکرم اتمم تو از او حمای  کنند دی گرینن، دورنسب  به ایشان ض  خصمانهامو
نردیکان و فرزندان عبدالمطلب را که ابوطالب، حمره و ابولهب نیر در بین آنان بودند، به میهمانی دعو  کردندت به دتهتور رتهول   

تعداد زیادی میهمهان از غهذای انهدک، بهرایش      گیری بهرهای گستردت پس از خوردن غذا ابولهب ،که  ر  علی )ع( تفرهخدا، حض
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با تخنان خود، آمادگی مجلس را برای طر  موضهوع  که رتول خدا لب به تخن بگشاید، ازاین پیشبود، ناتپاتی کرده  آور شگف 
/ 0، 1003اعهمم الهوری،   طبرتهی،  شما را جادو کرده ات ، محف  را بر هم زد ) و با گفتن این جمله که محمد رتال  از بین برد

در پایان دیگر،  یضیافتدادن با ترتیب  لذا حضر  تدکنموکول  روز بعددید که طر  موضوع را به را در این (ت پیامبر مصلح  322
 زمهانی  تتایش خدا و اعترا  به وحدانی  وی آغاز کرد و فرمود: به راتتی ههی  د و تخن خود را با نمورو به تران فامی  جلسه 

گویدت به خدایی که جر او خداوندی نیس ، من فرتتاده شده خدا به توی شما و به  راهنمای یک جمعی  به کسان خود دروغ نمی
گردید و طبق کهردار خهود    بیداران زنده میمیرید و همانند  عموم جهانیان هستم، هان ای خویشاوندان من، شما بسان خفتگان می

 (ت 321/ 1، 1430 شوید و بهش  خدا )برای نیکوکاران( دائمی ات  و دوزخ )برای بد کاران( همیشگی ات  )حلبی، مجازا  می
پیامبر با این  تبودتأثیرگذار بسیار  ، تاکتیکیدعو  خویشاوندان علیرغم اینکه نردیکان پیامبر در آن جلسه ایمان نیاوردند؛ اما روش

تربیتی در بین آن قهوم پذیرفتهه شهده بهود، از      -ی یک اص  اجتماعی منرله بهبه روشی نیکو که در میان عرب رایم بود و  تدبیر،
ایهن  برگراری  تآورد به دت از این راه توانس  تنگر مهمی در برابر هرگونه مخاطرا  احتمالی  ه ودموقعی  خویشاوندی بهره بر

گرویدند، یاق  به واتطه احساتا  و تعصبا   نمیهم به آیین او حتی اگر  ،که خویشاوندان او کرد مینه را فراهم زمیاین  مجلس
 تخواتتند خویشاوندی و قومی، به دفاع از او بر می

 

ی برای ادامه تدبيرو  نگری آینده، گذاری هدف ،خویشاونداناز تعيين وصی و جانشين در مجلس دعوت  -ه 

 نهضت
از مردم برای کسان خود چیهری بهتهر از آنچهه مهن      کس هی چنین فرمود:  شانحضور خویشاوندانادامه تخنان خود در در  پیامبر

کدام یک از شما پشتیبان من خواهد بود،  تخدایم به من فرمان داده که شما را به جانب او بخوانم تنیاورده ات  ،ام برای شما آورده
د، تکو  مطلهق همهه مجلهس را فهرا     یوقتی تخنان آن حضر  به این نقطه رت .شما باشد تا برادر و وصی و جانشین من میان

علهی )ع( کهه آن روز   حضر   در آن لحظه تفرورفتندفکر  بهخود تصمیم و انتخاب و این تخنان  درباره ها آنگرف  و هر کدام از 
عرض کرد: ای پیامبر خدا مهن آمهاده    و قاط  جدی یبود، تکو  مجلس را در هم شکس  و برخات  و با لحن تاله پانردهجوانی 

جهر  امها   ؛دکهر گفتار خود را ته بهار تکهرار   ، ازآن پس حضر  علی تبنشیندآن حضر  پشتیبانی از شما هستمت پیامبر دتتور داد تا 
ههذا   نَّإ»فرمهود  د و کر شانرو به خویشاوندانپیامبر ین هنگام ادر  دتاند ی به درخوات  پیامبرکسی پاتخ تاله پانردههمان جوان 

مردم این جوان برادر و وصی و جانشین من میهان  (، 2/430، 1420، )میمنی، «طیعوهأه و عوا لَاتمَم فَیکُلَلیفتی عَو خَ صیّوَ خی وَأ
با حال  خنده و تبسهم رو بهه ابوطالهب     انضراح ،مجلس با پایان یافتنشمات ت به تخنان او گوش فرا دهید و از او پیروی کنیدت 

 12/ 2، 1430دند و گفتند: محمد دتتور داد که از پسر  پیروی کنی و از او فرمان ببری و او را بررگتر از تو قرار داد )طبهری،  نمو
این اقدام پیامبر نشان داد که پیامبر افق های  (ت1/111، 1413 و ابن ابی الحدید، 42 - 41/ 2، 1430اتد الغابه،  و ابن اثیر، 13 -

ی دوران و به ماندگاری، موفقی  و حاکمی  آن در آینده ایمان راتخ دارند و با اطمینهان، برنامهه   بیند میرا دور دت  این نهض  
 تداند می ثمر بیکرده و امید دشمنان به زوال این فروغ تابناک را  ارائهپس از حیاتشان را نیر 

 

 مشرکانی پيامبر در رویارویی با ها روشو دعوت عمومی ( 1
 پیهامبر اتهمم   (،04؛ )حجهر/  «و اعراض کهن  آنچه را مأموری  داری، آشکارا بیان کن و از مشرکان روی بگردان» یهبا نرول آی

و بهه تهدیهدهای مشهرکان     هدکهر عموم مردم ابمغ  هعلنی ب طور بهرتال  خود را روش دعو  را تغییر دهد و مأموری  یاف  که 
منظهور   - 1: اند دادهآمده، دو احتمال این آیه ونگی اعراض از مشرکین که در توضیح چگدر ت مفسرین اعتنا نکند و از آنان نهراتد

مبارزه و پیکهار بها   روش ترک  اد آیهمر – 2 ت تبه آنان و نترتیدن از تهدیدهایشان ا اعتنایی بیدر پیش گرفتن روش از اعراض، 
)مکارم،  قاب  دشمن، دت  به مبارزه مسلحانه برنندزیرا در آن زمان هنوز قدر  مسلمانان به حدّی نرتیده بود که در م؛ هات  آن

کهه در   نهد )ص( دتهتور داد اکهرم  خداوند متعال به رتول  دو تفسیر،هر  نابرب واین آیه  بر اتاست (143/ 11، 1300تفسیر نمونه، 
ق را آشهکار و بهدون   از زبان فصیح خود اتتفاده کند و مطالب حه به تبلیغ آشکار روی آورده و انجام مأموری  بررگ و خطیر خود 

 تصر  نکند نامذاکره بی حاص  با مشرکبه عموم مردم ابمغ نماید و وق  خود را به  پنهان کاری
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را دعو  عمومی  روش ،ته تال از آغاز بعث  گذشته بود که پیامبر گرامی پس از دعو  خویشاونداندر مناب  تاریخی آمده ات  
روی تهنگ بلنهدی    ،دت روزی در کنار کوه صهفا کرردم را به آیین یکتاپرتتی دعو  و این بار با صدای رتا عموم م رپیش گرف د
گروههی از قبایه  مختلهف قهریش بهه حضهور وی       و  ندای پیامبر جلب توجه کهرد  « (1)!یا صباحاه»و با صدای بلند گف :  ادتیسا

دهم که پش  این کوه )صفا( دشمنان شما  برخمن به شما  رگا: ای مردم رمودپیامبر رو به جمعی  کرد و فدر این هنگام  تشتافتند
کنید؟ همگی گفتند: آری، زیرا ما در طول زندگی از تو دروغهی   اند و قصد جان و مال شما را دارند، آیا مرا تصدیق می موض  گرفته
برای شما کاری انجام م توان میمن در پیشگاه خدا ن تخود را از آتش نجا  دهید !قریش جماع : ای پیامبر ادامه دادندنشنیده ایمت 

من شما را از عذاب دردناک می ترتانمت تپس افرود: موقعی  من همان موقعی  دیدبانی ات  که دشمن را از نقطهه دوری   تدهم
 حلبهی، ) دکنه  با خبر میدشمن ن مدرا از آ ها آن «اهیا صباح» فریادشتافته و با  ها آنبرای نجا  قوم خود، به توی  یبیند، فور می

آنان را  وجودترس  تخناناین بار با شنیدن این  ،ندداشتع طمااو و ادعای رتال  (ت قریش که کم و بیش از آیین 321/ 1، 1430
مها را بهرای    !د و گفه : وای بهر تهو   کرتکو  مردم را شکس ، روی به آن حضر   بود،از تران کفر  هابو لهب کاما  ؛فرا گرف 

ی دیگر پیامبر )ص( در تبلیغ دین ها روشدر احادیث دیگرى  معی  متفرق شدندتج با این تخن ابولهبدی؟ کرهمین کار دعو  
را انهذار مهی داد و از آتهش الههى بهر حهذر        هها  آنجداگانه صدا مهی زد و   طور به؛ ایشان هر کدام از طوائف قریش را اند شدهذکر 
و تهیوطی،   144/ 13، 1314بخشهید )قرطبهی،   فرمود: اى طائفه بنى کعب خود را از آتش رههایى   ت گاه به طائفه ای مىداش  می

 (ت05/ 5، 1413
بها   افراد جدیدی به پیامبر ایمهان آوردنهدت   و شروع تبلیغا  فراگیر و با جدی  و پایداری پیامبر و یارانش، ندای عمومیاین پس از 

ازه مسهلمان کهه پهس از اعهمن     با افراد ت ،ده بودندروآایمان  ،تری به صور کسانی که پیش از دعو  همگانی آشنایی و امتراج 
 ها آنانتقاد از بتان و از آیین  و و شرک مکه به صدا درآمد های خطر در تمام محاف  کفرزنگ ،لبیک گفتند پیامبردعو  به  ،نبو 

  مخالف  و مبارزه علنی شدتی ها روش وها افتاد  بر تر زبان
 

قهریش، کوبیهدن یهک نهضه      رِ نیرومند و مجهتران برای  هاگرچ؛ تدابير پيامبر در برابر تهدید و آزار مشرکان –الف 

پیهامبر بها درایه  و تبلیهغ     این بود که اما آنچه مان  برخورد جدی مشرکان با این نهض  شد  ؛بنیاد کار ته  و بسیار آتانی بودنو
 یه  اقبدر میهان  نهضه    اعضهاء ایهن  گسترده باعث شدند که افرادی از بین قبای  گوناگون قریش به ایشان ایمان بیاورندت چون 

 ریهری  برنامهه  هها  آن کردن و نابودی وقم  قل برای با تمام قبای  مقابله کنند و  توانستندنمی پراکنده حضور داشتند و تران قریش
برای جلوگیری از گسترش این نهضه   تران قریش،  دتبرایشان تخ  و دشوار ش ،صمیم قاط  درباره چنین گروهیاتخاذ ت ،کنند
از بین ببرنهد،  ی خاص ها روشگذار این مکتب را با  چنین تصمیم گرفتند که اتاس این حرب و بنیانبا یکدیگر شور  پس از مو 

تهدیهد و   وتهیله  به احیانامهای رنگارنگ از دعو  خود بازدارند و  او را با وعده تا شدند میتطمی  وارد ی شیوهگاهی از بدین منظور 
حمایه  وی از پیهامبر    که وقتیتا  ،دانستند به تبب نفوذ فراوان ابوطالب می  چون ها آنندت کرد میآزار از انتشار مکتب او جلوگیری 

تصهمیم   هها  آنبرای پایان بخشیدن به حمای  ابوطالب از رتول خدا نرد وی شتافتندت  ،ندکن توانند با پیامبر برخورد نمی ،ادامه دارد
اما برخهورد منطقهی    ؛و یا او را به آنان واگذارد بازدارد تبلیغ دینمحمد را از ادامه  بخواهند که یا هاشم بنی یقبیله رئیسداشتند از 

و  15 /2، 1430طبهری،  ) ابوطالب را رها کردند و رفتنهد  بنابراین د؛تران قریش ش او، مان  از هرگونه اقدامابوطالب و تخنان نرم 
برای بار دوم نرد  دارد برنمیبر اکرم دت  از تبلیغ رتال  خود (ت شورای مشورتی قریش چون دیدند پیام215/ 1، 1430ابن هشام، 

ههای مها    ی ولی به درخوات کنترل کنرا  ا  برادرزادهاز تو خواتتیم کردار  ازاین پیشطالب گفتند:  ابوطالب شتافتند و خطاب به ابو
ت بایهد  کنهیم  تحمه  گیری بر خدایانمان را  توانیم پس  شمردن افکار خویش و خرده کنیم که ما نمی توجه نکردی؛ اکنون اعمم می
 با او و تو پیکار خواهیم کرد تا یکی از دو گروه از میان برود )همان(ت وگرنهمحمد را از این کار بازداری 

 

  مشرکاندرخواست پاسخ قاطع و شجاعانه پيامبر به  -ب 

، بودند پیامبر از تبلیغ رتال  خهود دته  بهردارد    تهخواتپاتخ به تهدید مشرکان که دفاع از مبانی خود و در رتول اکرم )ص( در 
چنین فرمود: به خدا توگند، اگر خورشید را در دت  راته  و مهاه را در   و  دت  برداشتن از اهدا ، مبانی و اصول خود را رد کرد
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کهه   اهم کهرد تها آن  دت  چپم قرار دهند و بخواهند از این هدفم که همان تبلیغ آیین اتمم ات  دت  بردارم هرگر چنین نخهو 
 (ت322، ص نامخداوند آن را پیروز گرداند یا در این راه کشته شوم )ه

 

 ( گسترش حوزه تبليغ و صيانت از دستاوردهای نهضت 3
با گسترش نهض  و افرایش مسلمانان نیاز بود تا رهبر و مدیر این حرک  برای حف  دتتاوردهای آن و صهیان  از موجودیه  آن   

بهرای   ریری برنامهاین تدابیر  ازجملهقریش، تدابیری بیندیشند و مان  از بین رفتن زحما  خود و یارانشان شوندت  در برابر تهدیدا 
تغییر در منطقه جغرافیایی تبلیغ  درنهای موجود در خارج از مکه و  های ظرفی و اتتفاده از  ها آنتربی  مسلمانان و آموزش دینی 

 دین بودت
 

   مسلمانان تازه آموزشِر د ی پيامبرها روش -الف 
نوا مِهن  هُوَالذی بَعَثَ فی ایُمیّینَ رَتویم مِنهُم یَتلوا عَلَیهِم آیاتِهِ وَ یُرَکّیهِم وَ یُعَلّمُهُم الکِتهابَ و الحِکمهو وَ إن کها   »ی: بر اتاس آیه

ه برنامهه بهرای خهارج تهاختن آدمهی از      و ارائه تربیه  انسهان    الهی آوران پیامهد   ترین مهم(، 2؛ )جمعه/«قَب ُ لَفی ضَملٍ مُبین
ههای عقیهدتی و    متوجهه آمهوزش   ،مکهه  شههر  تمام هم  پیامبر)ص( دربه همین دلی   ؛ات و هدای  او به توی نور،  ها تاریکی

و  هرداتمم ک تعالیم وق  خود را صر  آموزش و فراگیری ،مداوم طور بهتاله، مسلمانان  13فکری و فرهنگی بودت در این دوران 
پیهامبر از   (20، ص 1330) مکارم، مدیری  و فرماندهی، در همین دوران نازل شدنیر های قرآن  ه همین دلی  قسم  عمده تورهب

مسهلمانان و   خودتهازی یک اص  تربیتی و آموزشی هم برای رشد فکری، دینی، تهذیب و  عنوان بهآموزش، فراگیری و حف  آن 
عموه بر اقامه نماز در پهنم   ندکرد میموظف خود را  انندر طی یک برنامه تربیتی، مؤمت هم برای حف  قرآن در اذهان بهره بردند

و به مقدار توانایی خود ایهن کتهاب آتهمانی را تهمو       پا خیرندبه  ها شب ،بود ها آنبرای تازندگی روزانه عملی  برنامهکه  ،وق 
آموزشی در این تیرده  های برنامهد  پیامبر )ص( و نتیجه این هندت ده تطبیقآن  هایآموزهخود را با زندگی و ( 23)مرم / کنند 
 تبوداتمم تری   پیشرف و شجاع و ایثارگر  ،متعهد ،منؤم ،معتقدآگاه،  یپرورش مسلمانان ،تال
 

 ضبط و نگهداری قرآنپيامبر برای  تدابير -ب 
بهرای  ی ایشهان  ها روشیا اتاتی  راهبردهایی از یکیک اص  بودت پیامبر اکرم)ص( در مکه، برای  ویژه بهحف  قرآن از تحریف، 

را برای نگهارش   یشجمعی از نویسندگان مورد اعتماد خو ،ضبط و نگهداری آیا  قرآن کریم این بود که از همان آغاز نرول وحی
همراههی   پیهامبر را  ،(ت همواره افرادی از این جم  که به کاتبان وحی شهر  داشهتند 231ص، 1334صحیح قرآن برگرید )حجتی، 

(ت نگارش آیا  قرآن از آغاز بعث  یکهی  233صبی تا، نگاشتند )خویی،  می، کردند و کمم خدا را به مجرد نرول بر آن حضر  می
اهمیه   این راهبرد نرد مسلمانان چندان (ت 233ص بی تا، زرقانی، ) از عل  حف  و مصون ماندن آن از هرگونه تغییر و تحریف بود

 (ت15/13، 1433 ،حر عاملی) دادند میی زنان را آموزش قرآن قرار هریهم یگاه ها آن  که شاد
 

 حج  وسمم درقبایل سران از دعوت  -ج 
از فرص  حم و نشر دیهن در بهین زائرانهی کهه از      گیری بهرهپیامبر با بیشتر شدن فشارهای مشرکان، با رویکرد به روش جدید و 

را  هها  آن ههای  نقشهه توانسه    ،مهاجر  به مدینهه  با درنهای و  ها آنو از بین و جذب نیر شدند میاطرا  وارد مکه  های ترزمین
که تاکن در اطرا  مکه بوده و یا از شههرهای دیگهر بهه مکهه     تای عرب ؤپیامبر اکرم در موتم حم با ربدین منظور  دتکن خنثی
حم،  های موتمکه در یکی از  شده نق تاریخی در مناب   تداش  عرضه می ها آنخود را به و آئین دین  و درک می، ممقا  آمدند می

پذیرفتنهد کهه بهه وی ایمهان آورنهد      نیهر   ها آن ،عرضه کرد ها آنوارد مکه شدندت پیامبر آیین خود را بر  بنی عامرگروهی از قبیله 
او و هرکس را  کار در دت  خدات این  :پیامبر فرمود تبا آنان باشد حضر ، آن که رهبری جامعه پس از درگذش  مشروط بر این

پس از بازگش  به وطن جریان تماس محمهد)ص(   اما ؛گریندت آنان از پذیرش اتمم ترباز زدند برمیبرای این امر  بداند مصلح 
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ابهن  ده اته  ) کهر ندت او گف  این همان تتاره درخشانی ات  که از افق مکه طلهوع  شتاگذدر میان  دلی روشنبا خود را با پیرمرد 
  (ت422/ 1، 1430 هشام،

 

 پيمان عقبهبستن  -د 
در تال دوازدهم بعثه    تدشگروهی از یثربیان به آیین توحید  جذب تببدر بین زائران و حاجیان، تبلیغا  پیگیر پیامبر اکرم)ص( 

پیامبر اکهرم از روشهی راهبهردی     کردندتممقا  « عقبه» و با رتول گرامی در های مرکب از دوازده تن، از مدینه حرک  کرد دتته
را نخستین پیمان اتممی  س  راهی برای گذار از بحران مکه باشد بهره برده وتوان میکه برگرفته از فرهنگ اعراب جاهلی بود و 

گرف  قرار  موردپذیرشو پیامبر تنظیم و  ها آن، پیمانی بین ها آنو اصول دین توتط  ت پس از پذیرفتن اتممنددکر منعقد ها آنبا 
 ،: به خدا شرک نورزیمپایبند باشیمزیر  ردامو : با رتول خدا پیمان بستیم که بهات  شده ضبطن آن چنین که در مناب  تاریخی مت

کارههای نیهک نافرمهانی     دران جهام کار زش  انجام ندهیم و  ،به یکدیگر تهم  نرنیم، فرزندان خود را نکشیم ،دزدی و زنا نکنیم
د در این صهور   یان بهش  ات  و اگر نافرمانی کنتنید جایگاهکن عم  یمااین پرتول گرامی به آنان گف : اگر بر طبق  نکنیمت
با دلهی لبریهر از ایمهان بهه تهوی مدینهه        عدهکندت این  بخشد یا عذاب می میشما را یا  ؛دت  خدا ات  شما درباره گیری تصمیم

ت بیهاموزد  هها  آنبهه  را ان مبلغی بفرتتند تا قرآن ای به پیامبر نوشتند که برای آن پرداختند و نامهاتمم  و تبلیغ ترویمبرگشتند و به 
در پرتو تبلیغا  و تعلیما  این مبلغ توانا، مسلمانان در غیاب پیهامبر دور   تعمیر را برای تعلیم و تربی  آنان فرتتاد بن پیامبر مصعب
محکم و یاورانی تازه پیدا کردند و  با این کار مسلمانان پایگاهی (131/ 1 ،همانکردند ) جماع  مینماز شدند و اقامه  هم جم  می

 شهر مدینه آماده پذیرفتن پیامبر و تأتیس اولین حکوم  اتممی شدت
 

 گيری نتيجه
برای جذب افراد و با تکیه بر مبانی پایهدار و   ریری برنامهتربیتی و  –ارائه یک مکتب مدیریتی در زمان حضور در مکه با نبی اکرم 

تهه تهال از دوران رتهال  خهود را بهه دعهو  خصوصهی و        ی مؤثر مهدیریتی،  ها روشتایر  اصول مطلق، تازماندهی گروهی و
 ت ددنفردتازی اختصاص دا

به نماز و راز و نیاز با خدا و شرایط مختلف،  ها آندر مکشدند در جلسا  خصوصی و پنهانی  در این مد  با افرادی که مسلمان می
دعهو   ی جدیدی در تبلیغ بکار برد و ها روش ین دورهاز ا ایشان پس تدادند زش میآموقرآن و معار  دینی را  ها آنبه پرداخته و 

 آشهکار تعیین وصی و جانشهین خهود   با خویشاوندان تداوم و ماندگاری نهض  خود را با جلسه  اولیندر  واز خویشاوندان را شروع 
قهریش در  و آزار تهدیهد و تطمیه    د؛ لیکن برخاتتنره و تتیبعضی به او ایمان آورده و برخی با او به مخالف  زمان ت در این نددکر

پیامبر در تمام این دوران بدون ورود به درگیری و جنگ نهض  خویش را به پهیش بردنهدت    تنبود کارتاز تس  کردن اراده ایشان
و قهرآن   یهری فراگ یای تشهویقی بهر  ها روشاتخاذ به حف  قرآن و  مسلمانان تازهبا تشویق در طی حضور در مکه نیر آن حضر  

ندت ایشهان بهرای ادامهه    دکرو با درای  از نابودی و تحریف قرآن جلوگیری  هکرد تمش آندر حف  و بقاء  ،اتتفاده از کاتبان وحی
را به اتهمم   ها آندیدار و زائران کعبه با تران عشایر و قبای  مختلف  ی،مدیریت نهض  و حف  موجودی  آن در طی یک تاکتیک

و اتهمم، راه  نبهی مکهرم)ص(   بهه دفهاع از    هها  آنو متعههد شهدن    عقبه درپیمان با تعدادی از مردم مدینه  عقادانو با  کرددعو  
 ههای  برنامهه ی نظام جام  مهدیریتی و تربیتهی و   ها جلوهاز  یا گوشههمه این موارد  تاز فشار و آزار مکیان را هموار کرد رف  برون

 تاریخی و موفق ات ت یا مبارزهو انجام  مسلمان تازههدفمند ایشان برای تازماندهی نیروهای 
 

 نوشت پی
خطهر بهه    عهمن ا رایاین کلمه را ب ود وب هاپیشامدو عرب برای جلب توجه مردم به امور مهم رایم  روش فریاد زدن گونه نیا( 1)

(ت333/ 1، 1013ی، یعقهوب  و 233/ 1، 1435 تهعد،  )ابهن  نهد کرد مهی  آن اعهمم بها   را نوعهام  ترتهناک ههای  خبرو  بردنهد  یمه کار 
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  نامه کتاب
 العربیت داراحیاءالترا  بیرو : محمد ابوالفض  ابراهیم، البمغه، تحقیق: ، شر  نهم(ق1413) الحدید ابن ابی
 دارالکتب العلیمهت بیرو :التاریخ، تحقیق عبدالقاضی،  ، الکام  فی(ق1430)ابن اثیر 
 مکتبو ایتممیوت تهران: اتدالغابو فی معرفو الصحابو، ، (ق1430)ابن اثیر 

 دارللطباعو و النشرت بیرو :الطبقا  الکبری،  ،(ق1435) ابن تعد، محمد
 دار بیدارت، متشابه القرآن، قم:  (ق1310 )ابن شهر آشوب، محمد بن علی
 ، کشف الغمه، قم ، دفتر تبلیغا  اتممیت  (1301) ابن طاووس، علی بن موتی

 مکتب ایعمم ایتممی قم:قاییس اللغه، معجم م ، بی تا ابن فارس، احمد، 
 دار صادر  بیرو :، 3چاپ  ،لسان العرب ،(ق1414) ابن منظور، محمدبن مکرم

 دارالکتاب العربیت بیرو :السیرة النبویو، تعلیقا  عمر عبدالسمم تدمری،  ، (ق1430)ابن هشام 
 تدانشگاه اصفهان ،، اصفهان4ی تربی  در اتمم، چاپ ها روشاصول و ،  (1333) احمدی، تید احمد

 انجمن اولیاء و مربیان،  تهران:، 3اصول تربی ، چاپ ،  (1332) اصغر علیاحمدی، 

 درآمدی بر تفسیر تربیتی، نگارش: تید نقی موتوی، قم: اشراق و عرفان، ، (1301) اعرافی، علیرض
تهم  و   تههران: ، 2فلسهفه تعلهیم و تربیه ، چهاپ     درآمدی بهر تعلهیم و تربیه  اتهممی،     ،  (1304) اعرافی، علیرضا و همکاران
 تپژوهشکده حوزه و دانشگاه

 تههران: ، مدیری  نظام علوم، تحقیقا  و فهن آوری، پرتهش ههای اتاتهی،     (1331محمد، اتدی، اصغر، غریبی، حسین، )ایوبی، 
 تپژوهشگاه اطمعا  و مدارک علمی ایران

 تمدرته تهران: ایران،اتممی ی  جمهوری درآمدی بر فلسفه تعلیم و ترب، (1330) باقری، خسرو
 تمدرته تهران:، 13نگاهی دوباره به تربی  اتممی، چاپ  ، (1303)  ،---

 تنشر ویرایش تهران:لیم و تربی ، بهشتی، تعید، زمینه ای برای بازاندیشی در فلسفه تع
، دفتهر همکهاری حهوزه و    1300، 2و ج  1300، 1جمعی از نویسندگان، آرای دانشمندان مسهلمان در فلسهفه تعلهیم و تربیه ، ج     

 تم  تهران:دانشگاه، 
 بیهرو :  دراتهو محمهود مطرجهی،    تحقیهق: تقهدیم و   المستدرک علی الصحیحین، ، (1442) ، محمد بن عبداهلل حاکم نیشابوری،

 دارالفکرت
 آل البی ت قم:، وتای  الشیعه،  (ق1433 )محمد بن حسن،  ،حر عاملی

 تدفتر نشر فرهنگ اتممی تهران:، پژوهشی در تاریخ قرآن، ( 1334)حجتی، محمد باقر،  
 تتهران دفتر نشر فرهنگ اتممیمبانی تعلیم و تربی  اتممی، ،  (ش 1333 )حسینی، علی اکبر، 

 دارالمعرفهت   بیرو :، السیرةالحلبیو،  (ق1430)  حلبی،
 تیموتسه احیاء آثار خوی قم:، البیان، ،  بی تا خویی، تیدابوالقاتم

 تدانشگاه تهران تهران:، 2لغ  نامه، چاپ ، (1300) اکبردهخدا، علی 
 آل البی ت قم:اعمم الدین،   (ق1433دیلمی، حسن بن محمد )

 تدارالعلم الشامیه بیرو : و المفردا  فی غریب القرآن، دمشق ، (ق 1412) راغب اصفهانی، حسین بن محمد،
 تى علوم اتممىى تفسیرى قرآن، مرکر جهان، درتنامه روشها و گرایش هارضایی اصفهانی
 تم ت تهران:، 11پور عر ، چاپ  اصغر علی، مبانی تازمان و مدیری ، ویراتته (1330رضائیان، علی )

 العربیهت  داراحیاء الکتب ،العرفان، قاهره الررقانی، محمد عبدالعظیم، مناه 
 تدارالحدیث قم:، فرازهایی ازتاریخ پیامبراتمم، (1330) جعفر تبحانی،

 تکتابخانه آی  اهلل مرعشی نجفی قم:تفسیر الدر المنثور،  ، ق(1431) تیوطی، جمل الدین، 
 تمرکر جهانی علوم اتممی قم:مبانى و روشهاى تفسیرى، ، (1332) شاکر، محمدکاظ
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 تامیر کبیر تهران:اصول و فلسفه تعلیم و تربی ،  ،(1333)شریعتمداری، علی، 

  تمکتبه آی  اهلل مرعشی قم:اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد،  ،( ق 1433) وری،الشرتونی، تعید خ
 تتناباد ،، مشهد3پژوهشی در تعلیم و تربی  اتممی، چاپ ، (1333) صانعی، مهدی

   تدار الکتب العلمیو بیرو : کمال الدین وتمام النعمو،، (1303)محمد بن علی بن بابویه  صدوق،
 دارالکتب ایتممیهت تهران:، اعمم الوری باعمم الهدی، ق(1003) حسن بن طبرتی، فض 

 ق ، بیرو : مؤتسه اعلمی للمطبوعا ت 1415و  ، مجم  البیان، تهران: ناصرخسرو (1302طبرتی، فض  بن حسن )
 موتسه اعلمیت بیرو :، تاریخ الطبری،  (ق1430)طبری، ابن جریر، محمد  
 شرک  تهامی انتشارت تهران:، مبانی اتاتی در تازماندهی و رهبری، (1301عباس زادگان، تید محمد )

 تجا ، بیاخبارمکه، تصحیح: عبدالملک بن دهیش ،(1004) بن اتحاق محمد فاکهی،
 تنا بی جا، المحیط، بی القاموس،  تا بی  یعقوب، فیروزآبادی، محمدبن

 تناصر خسرو :تهران، الجام  یحکام القرآن،  (1314قرطبی، محمد بن احمد )
 دارالعلمت ،تاریخ المعالم المدینه، مدینه،  1413  محمد امین، کردی،

 بحار اینوار، چاپ دوم، بیرو ، دار احیاء تراث العربیت    (ق1433مجلسی، محمدباقر )
 تبنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران:التحقیق فی کلما  القرآن، ش ،  1313) مصطفوی، حسن

 تکنگره شیخ مفید قم:، ایرشاد فی معرفو حجم اهلل علی العباد،  (1413)مفید، محمد بن محمد، 
 ، مدیری  و فرماندهی در اتمم، چاپ دوازدهم، قم ، نس  جوانت (1330 )مکارم شیرازی، ناصر، 
 تدارالکتب ایتممیه تهران:، تفسیر نمونه،  ( 1304 )مکارم شیرازی، ناصر، 

 تصدراقم: ره نبوی، تیری در تی، ( 1310مرتضی،   مطهری،
 ، اصول فقه، قم: نشر دانش اتممیت(ق 1435 )مظفر ،محمدرضا، 

 کتابت نیکان زنجان،مبانی و اصول تربی ،  ، ( 1332) ملکی، حسن، 
  ت، معنی و حدود علوم تربیتی، ترجمه علی (1305 میایره، گاتتون، 
 الحقایق ایتممیهت قم:را ، جاپ چهارم، ، تشیید المراجعا  و تفنید المکاب (ق1420)میمنی، تید علی 

 امیرکبیرت تهران: ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نهایو ایرب،، (ش1314) احمد نویری،
  تدارصاد بیرو :، تاریخ یعقوبی، (م1013) بن محمد یعقوبی، احمد

 

 مقاالت
، 3ی تربیتهی، تهال   ها پژوهشربیتی، اتمم و دانش تربی ؛ وضعی  مطلوبِ علوم ت،  1303 ، موتوی، تیدنقی، اعرافی، علیرضا 

  ت01 -50، ص 2 ش
 ت3 – 21، ص 4و  3، ش 2ی از مدیری  بحران پیامبر اکرم  ص ، اندیشه صادق، تال های جنبه،  1333باقری، مصبا  الهدی،  

تصادی اتمم، تاریخ فرهنگ و مدیریتی پیامبر  ص  در هم گرا کردن بازار مدینه با آموزه های اق های شیوه،  1301تقوی، هدیه،  
 ت0 – 21، ص 20، ش 3تمدن اتممی، تال 

، تیره مدیریتی پیامبر اکرم  ص  در حهوزه انتظهام اجتمهاعی، انتظهام      1305رضایی، صادق، بهشتی، تعید و رفیعی، حسن رضا،  
 ت1 – 11، ص 2، ش 3اجتماعی، تال 

 03، ص 11مدیری  روانی جامعه اتممی، اتمم و روان شناتی، ش  ، شیوه پیامبر اکرم  ص  در 1304علیا نسب، تید حسین،  
 ت55 –

 ت3 – 13، ص 305، پیامبر اعظم  ص  برترین الگوی مدیری ، پاتدار اتمم، ش  1303نساجی زواره، اتماعی ،  
غروه احراب، تهاریخ   ، رهبری و مدیری  پیامبر در شرایط بحران، پژوهش موردی در مدیری  پیامبر در 1300ولوی، علی محمد،  

 ت0 – 23، ص 3اتمم، ش 
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ذهنیه  فلسهفی در مهدیری  پیهامبر اکهرم  ص ، اندیشهه        های مؤلفه، بررتی  1330یادگاری خندانی، فردوس، محمدی، حمید،  
 ت101 – 225، ص 2، ش 2مدیری  راهبردی، تال 

 


