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چکيده
رفتار و اعمال پیامبر اکرم (ص) در مکه در قالب یک نظام مدیریتی تربیتی شایسته مطالعه و ارائهه اته ت تهدابیر آن حضهر یها
تبک مدیریتی ایشان ،هم نشان از شناخ دقیقشان از ویژگیهای مردم حجاز دارد و هم از دانش جهام آن حضهر از ههد و
وظیفهای که بر عهده داشته و تغییراتی که باید در آن جامعه ایجاد کنندت رتول اکرم بهعنوان یک مربی و مهدبر ،مبهانی ،اصهول،
روشها و هد های خاص خود را به میدان آورد و در راه رتیدن به اهدافشان ،از همهی شرایط موجود بهه بهتهرین شهک بههره
بردند و موفق شدند با اجرای برنامههای مناتب در شرایط دشوار این ترزمین ،نهض خود را حفه و گسهترش دهنهدت مقالهه بها
هد بیان ویژگیها و شاخصهای مدیریتی در رفتار پیامبر بهعنوان عوام موفقی ایشان ،طی ته مرحله دعو تری ،اعهمم
آشکار و عمومی رتال خود ،ایمنتازی و حف موجودی نهض اتممی و با روش توصیفی و تحلیلی صور پذیرفته ات کهه
بر این مبنا جایگاه و درجه اهمی هر کدام از برنامهها ،اقداما و راهبردهای پیامبر در دوران رتال ایشان در مکه ،در تیسهتمی
که بهعنوان نظام یا مکتب مدیریتی تربیتی پیامبر اتمم نامبردار میشود ،تعیین گشته ات ت
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مقدمه
مسلمانان و حتی کسانی که اتمم را بهعنوان یک آئین الهی نپذیرفتهاند در این امر شک ندارند که پیامبر اتمم فرمانهده بررگهی
بود که زمینه پیروزی تربازانش را در کمترین مد و با کمترین هرینه و تلفا فراهم آوردت در پرتو مدیری نیرومند آن حضهر ،
از درون یک جامعه نیمه وحشی ،تمدنی بررگ به وجود آمد و از قبای پراکنده عرب امتی قدرتمند تشکی شد (مکارم ،مهدیری و
فرماندهی1330 ،ش ،ص)23ت
تردیدی نیس که تألیف امتی واحد در مد کمتر از رب قرن ،از قبایلی که در طول تاریخ به نراع ،تخاصهم ،حملهه و هجهوم بهر
یکدیگر عاد کرده بودند و خون همدیگر را میریختند ،کاری بس بررگ ات که تأثیر آن بر ک تاریخ بشر ،بر کسهی پوشهیده
نیس (همان) پیامبر اتمم در دوران رتال خود در مکه ،در راه رتیدن به ههد خهود یعنهی نشهر توحیهد ،از مبهانی ،اصهول و
روشهای مدیریتی و تربیتی ویژهای بهره بردند که نقشهی راه و شاخصههای موفقی ایشهان بودنهدت آن حضهر موفهق شهدند
برنامههای خود را مرحلهبهمرحله ،اجرا کنند و افرادی را متحول کرده و اهدا خود را به پیش ببرند و در جامعهای که خونریری و
جنگ مألو دیرینهی آنها بود ،بدون اقدام به جنگ و درگیری مسلحانه ،پیروز این میدان شدندت
تؤال پژوهش آن ات که آیا میتوان رفتار و برنامه های پیامبر در مکه را در قالب یک نظام یا طهر (پهروهه) مهدیریتی تربیتهی
تعریف کرد و ویژگیهای مدیریتی آن را احصاء و عناصر و ارکان آن را معرفی کرد؟
هد پژوهش ،بررتی تحلیلی متن و محتوای تیره پیامبر در دوران رتهال در مکهه ،شهناخ شاخصههههای مهدیریتی ،دییه
موفقی آن حضر و ارائه طرحی تازه ،در مطالعهی تیرهی عملی آن حضهر اته کهه در طهی آن تهاختار و ارکهان «نظهام
مدیریتی – تربیتی» ایشان تبیین شده و جایگاه هر کدام از تدابیر یا راهبردها ،تاکتیکهای فرماندهی و مؤلفههای جرئی مدیریتی
ایشان ،در این نظام بدی تعیین میشودت برای این منظور نیر ،از آیا قرآن کریم و تیره آن حضر که از مناب روایی ،به دته
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
پيشينه تحقيق
پیشینه پژوهش پیرامون مدیری پیامبر اکرم تحقیقا و مقایتی منتشر شده که در آنها نسب به شیوهی مدیری موفق و بها
درای آن حضر بهطور مفص بحث کردهاند؛ ازجمله:
امیرحسین بنی اشرا وهم کاران در مقاله «پیامبر اتمم و مدیری تعالیبخش در اقتصاد تیاتی» در نشریه «مطالعا اقتصاد
تیاتی بینالمل » ،به دنبال ارائه راهکاری روشن برای فههم درته تهر از مهدیری پیهامبر(ص) در حهوزه اقتصهاد تیاتهی و در
رویارویی با اقتصاد تیاتی زمان ظهور اتمم ات ؛ بر اتاس پژوهش وی رفتار مدیریتی پیامبر(ص) در مسیر تعالیبخشی ات و
میتوان این تعالیبخشی را در مفهوم امروزی ایدئالیسم عینی گرا پی گرفته و قابه فههم کهرد و امهروزه نیهر بههعنهوان الگهویی
قاب قبول در مدیری اقتصاد تیاتی از آن بهرهمند شدت
اصغر قائدان در مقاله «مدری پیامبر در عرصههای نظامی» نشهریه مطالعها بسهیم ،معتقهد اته کهه پیهامبر بها اتهتراتژی و
برنامهریری منحصربهفرد به برپایی حکوم اقدام کرد و بهطورکلی مدیری و رهبهری پیهامبر در عرصههههای نظهامی ،کمتهر در
معرض دید و نگاه تحلیلی محققان واق شده ات ت در این نوشته کوشش شده تا با پهرداختن بهه زوایهای مختلهف مهدیریتی آن
حضر در محورهایی چون مدیری مناب و نیروهای انسانی ،مدیری های آموزشی ،تیاتهی ،فرهنگهی و تتت ابعهادی از مهدیری
موفق پیامبر ترتیم شودت
محمدرضا مصطفی پور در مقاله «پیامبر اتمم الگوی مدیری موفق» ،در نشریه پاتدار اتمم ،در رابطه با ویژگهیههای خاصهی
که یک مدیر باید از آن برخوردار باشد تا بتواند مدیر موفقی شود مطالبی را بیان کرده و بعد از ارائه و ترتیم خصائص یهک مهدیر
موفق ،پیامبر اتمم را چهره ای موفق و با درای در امر مدیری معرفی میکند و مدیری صحیح و کارآمد پیامبر اتمم را تهبب
شکوفایی اتتعدادها میداندت
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رضا صادقی و همکاران در مقاله «تیره مدیریتی پیامبر اکرم در حوزه انتظام اجتماعی» در نشریه انتظام اجتماعی ،انتظهام فهرد و
اجتماع را عام بسیار مهمی برای نی به اهدا و تعالی معنوی میداندت
بر اتاس این نوشتار ،پیامبر اکرم حکوم خود را بر پایه نظم و انتظام بنا نهادند و به همین منظور مسجد را بهعنوان اولین پایگاه
نظم و امنی معرفی کردندت بر اتاس یافتههای این پژوهش گرارههایی مانند :تأمین نظم و انتظام شهر مدینه و اقداما امنیتی و
تتت در تیره مدریتی پیامبر اکرم حائر اهمی ات ت
برای تبیین طر پژوهش حاضر ،در ابتدا تعریفی مختصر از کلما پرکاربرد در مقاله ارائه میشودت
 - 1تعریف واژگان
مدیری داشتن تفکر یا رهیاف و رویهه تیسهتمی (اتهلوبی) (( )Systemic thinkingایهوبی و همکهاران ،1331 ،ص  4 – 5و
رضائیان ،1330 ،ص )12ت و مفهومی ناظر به رهبری ،مهار و نقش فرد در حوزههای اجرایی ذی ات  :تازماندهی ،همهاهنگی،
هد گذاری ،ارتباطا  ،اطمعا  ،جذب و بهرهوری از مناب انسانی و غیرانسانی ،پیشرف جمعهی ،تصهمیمگیهری در بحهرانهها،
کیفی آموزش و تربی  ،انگیرش و راهبردها (اتتراتژیها) ،تشخیص و به حداق رتاندن موان و آتیبها (عباس زادگان،1301 ،
ص  ،3ایوبی و همکاران ،1331 ،ص )4 – 5ت و فراگرد به کارگیری مؤثر و کاربرد مناب انسانی بر مبنهای نظهام ارزشهی پذیرفتهه
شده ات که از طریق برنامهریری  ،تازماندهی و بسیم مناب و امکانها  ،ههدای  ،کنتهرل عملیها بهرای دتهتیابی بهه اههدا
تعیینشده صور میگیرد (رضائیان ،1330 ،ص )3ت بنابراین تعاریف میتوان از مدیری مناب انسانی و تعالیبخش و رشد دهنهده
و یا حتی نقش اخمق در مدیری تخن گف (خنیفر و همکاران ،1304 ،ص )140ت
تربی در لغ ؛ برگرفته از ریشه عربی و به معانی زیاد کردن ،نموّدادن ،وتیله رشد را فراهم کردن و پاک گردانیدن (ابهن منظهور،
 ،330 /1 ،1414راغب اصفهانی ،1412 ،ص )331ت ،رشد جسم ،پرورش دادن ،زیاد کهردن اتهتعدادها در جهه کمهال (صهانعی،
 ،1333ص  ،)11افرودن ،پروراندن ،کشیدن ،رویانیدن ،ترپرتتی ،پروردن ،اعتدال ،به کمهال رتهاندن (طبرتهی 22 /1 ،1302 ،؛
الشرتونی 335 /1 ،1433 ،و راغب اصفهانى ،1412 ،ص  ، )331علو ،بلنهدی ،کشهاندن بهه تهوی کمهال ،پهذیرش ،گسهتردگی و
شکوفائی آمده ات (مصطفوی)34 /3 ،1313 ،ت
و در فارتی ،این واهه بیشتر معادل اصطم انگلیسی " "educationبه معنی پرورش یها آمهوزشوپهرورش ترجمهه شهده اته
(اعرافی و همکاران ،1304 ،ص )333ت که ویژگی آن تعالی بُعد روانی انسان از جنبههای مذهبی ،اخمقی و معنوی ات (همان)ت
تربی در اصطم ؛ به معانی زیر آمده ات  :بهمثابه فرایندِ ارتباط بین مربی و متربی( ،جمعهی از نویسهندگان)125 /1 ، 1300 ،ت و
نیر فرایند یاری رتانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی درگسترة زمان ،در یکی از تاح های بدنی،ذهنی ،روحی و رفتاری،کهه
بهمنظور دت یابی وی به کمال انسانی و یا بازدارندگی و اصم صفا و رفتارها ،صور میگیرد (اعرافی و موتوی ،1303 ،ص
 ،)53یا مجموعه اعمال یا تأثیرا عمدی و هد دار یک انسان (مربی) بر انسان دیگر (متربی) فراهم کردن زمینهها و عوام بهه
فعلی رتاندن یا شکوفا تاختن اتتعدادهای شخص در جه رشد و تکام اختیاری او به توی هد های مطلهوب و بهر اتهاس
برنامهای تنجیده ات (اعرافهی و همکهاران ،1304 ،ص  311و بهشهتی 1300 ،ص  35و بهاقری ،درآمهدی تتت)30 /1 ،1330 ،ت
بنابراین در تربی ته عنصر اصلی وجود دارد که شناخ آن وابسته به آنهات  :مربهی (عهاملی کهه فراینهد تربیه را فهراهم و
هدای میکند) ،متربی (انسانی که تربی پذیر ات ) و مسائ تربی که در قالب نظام خاصی ،بین این دو در جریان ات ت
درمجموع و بر اتاس این تعاریف «تربی اصطمحی چندوجهی ات و حداق دارای چهار کهاربرد اصهطمحی در فضهای علمهی
ات ت مراد از تربی میتواند «فرآیند و عم تربیتی»« ،نظام تربیتی»« ،فرآوردة تربیتهی» و «علهوم تربیتهی» باشهدت» (میهایره،
گاتتون ،1305 ،ص )2 -3ت
نظام تربیتی؛ مجموعهی منسجم از اندیشههای یک یا چند دانشمند و صاحبنظر همعقیهده در تربیه  ،معمهویم متکهی بهه یهک
فلسفه تربیتی ات که منتم به شک گیری یک نظام تربیتی میشودت طرفداران یک نظام تربیتهی ،یهک مکتهب تربیتهی را ارائهه
میدهندت
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عناصر اصلی یا کلیا یک نظام یا مدل تربیتی در هر مکتب مدیریتی – تربیتی ،همان تیستم ،تاختار و تایر اجراء آن میباشند
که عبارتند از :مبانی ،اهدا  ،اصول ،قواعد کلی و جرئی ،برنامهها ،مراح  ،روشها ،اقداما  ،عوام  ،ارکان ،مناب  ،ابرار ،مراتهب و
ابعاد تربی ت از بین اینها مبانی ،اهدا  ،اصول ،روشها در این مقاله ،کاربرد مهمتهری دارنهد و لهذا تعریهف مختصهری از آنهها و
اصطمحا متراد با آنها در دانش مدیری ارائه میشودت
مبانی جم کلمهی مبنات و در هر علم ،پایهها و تاح های زیرین و اتاتی آن علم و یا پیشفرضههای بنیهادین و باورههای
پذیرفته شده و مسلّم یک صاحبنظر در یک مکتب (و یا یک دانش) میباشد (ابن فارس ،بهی تها 130 /1 ،و رضهائی اصهفهانی،
 ،1332ص  112و شاکر ،1332 ،ص )43ت
مبانی تربی اصول موضوعه یا قضایای نظری به اثبا رتیدهاند؛ (شریعتمداری ،1333 ،ص  )11کهه بهرای رتهیدن بهه اههدا
تربیتی بکار گرفته میشوندت مانند خداگرایی و یا آزادی انسان (ملکی ،1332 ،ص )14 – 20ت
واهه «اصول» جم «اص » به معنی اتاس و بنیان هر چیر ات و با واهة مبانی هممعنا و دارای ارتباط زیهادی مهیباشهد لهیکن
اص تکیهگاه بنیادی درون یک تاخ ات و مبانی تکیهگاه برونی یک تاخ یا بنا (احمدی ،علیاصغر ،1332 ،ص )3ت بنابراین
«اصول راهنمای عم در محدودهی مبانی و دتتورالعم های کلی و راهنمای عم دت انهدرکاران تعلهیم وتربیه هسهتند کهه
قاعده هائی برای فراهم آوردن دگرگونیهای مطلوب در افراد و آدمی به دت میدهنهدت» (بهاقری ،درآمهدی تتت 11 /1 ،1330 ،و
همو ،نگاهی دوباره)30 ،1330 ،ت میتوان اصول در تربی را متراد راهبهرد (اتهتراتژی) در دانهش مهدیری دانسه (رضهائیان،
 ،1330ص  230و )230ت
روشهای تربی بر اصول مبتنی و دتتورالعم های جرئی و راه و طریقهای هستند که میان اصه و ههد امتهداد دارنهد ،عمه
تربیتی را منظم میکنند و به هد میرتانند ،وظائف عملی یک مربی را مشخص میکنند و به متربی کمک میکنند تا شیوه کار
را فراگیرد (احمدی ،تید احمد ،1333 ،ص )01ت میتوان روش را در تربی متراد تاکتیک و خهطمشهی یها برنامهه عملیهاتی در
دانش مدیری دانس و از روشهای مطر در آن ،روشهای تصمیمگیری و برنامهریری و عملیا را ذکر کرد (رضائیان،1330 ،
ص )213 – 214ت مهمترین ویژگی روش در این دو دانش ،متغیر بودن آن بهتناتب شرایط و بر مبنای اصول میباشهد؛ زیهرا بها
توجه به عوام گوناگون مکانی و زمانی ،ویژگیها ،تاخ فرهنگ ،تمدن و نیازهای خاص جوام مختلف ظهور پیهدا مهیکنهد و
متناتب با تاختار مخاطبین و جامعه عملیاتی میشود؛ (همان ،ص )0ت همانند نمازخواندن که یک اص دینی و تربیتی اته امها
روش اقامه آن در دوران مبارزه مخفیانه و تری با شرایط جنگ و اضطرار یا در هنگام عادی تفاو داردت
با این وصف میتوان مراد از عنوان «مدیری تربیتی یا تعالیبخش و رشد دهنده مناب انسانی» را تلفیقی از تعهاریف نقه شهده و
چنین بیان کرد :راهبری و کنترل فرایند یاریرتانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی و بر اتاس برنامهای تهنجیده اته کهه
بهمنظور دت یابی وی به کمال انسانی و یا بازدارندگی و اصم صفا و رفتارههایش در جهه بههرهوری از کمهای فهردی و
اجتماعی وی ،صور میگیردت
مقصود از نظام مدیریتی – تربیتی داشتن تفکر تیستمی و شیوهای منظم و اثرگذار برای رهبری مربیان در قالب یک نظام تربیتی
ات ت این تیستم محتوی عناصر هر دو دانش همچون هدای گری ،کنترل مناب  ،ایجاد تغییرا و تتت ات که در راه رتهیدن بهه
اهدا تربیتی تأثیرگذار میباشندت
همچنین مراد از نظام مدیریتی – تربیتی پیامبر اتمم (ص) ،میتواند آنچه درمجموع رفتار و تیره پیهامبر (ص) دیهده مهیشهود،
باشد که بر اتاس آن ،حضر فردی تأثیرگذار در صحنه رهبری اجتماع تلقی میشود و عوام و اتباب پیهروزی آن حضهر در
این میدان از عملکرد آن به دت میآیدت درمجموع و بر اتاس این مفاهیم ،رفتار ایشان را میتوان در قالب یک مکتهب و نظهام
تربیتی مدیریتی معرفی کرد که عناصر ،اجراء و شاخصههای یک تاختار و تیستمِ مدیریتی  -تربیتی جام ِ و علمی را دارات (بها
ویژگیهای جرئینگر ،عم گرا ،محیط گرا ،ایده آلیستی و هد گرا)
اصلیترین عنصر و عام مؤثر در این نظام ،تخنان ،رفتار ،اعمال و منش پیامبر ات که در فقه ،اصول و تهاریخ از آن بهه تهیره
(شناختن تبک رفتار و روشی که پیامبر در عم  ،برای رتیدن به مقاصد خود به کار میبرد)؛ (مطهری ،1310 ،ص)40ت و یا تن
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(تخن یا قول ،فع و یا عم  ،تقریر یا تأیید پیامبر ص)( ،مظفر)50 /2 ،1435 ،ت تعبیر میشود و میتوان از آنها به تدابیر خهاص
و یا آوردههای تربیتی در مدیری ایشان نام بردت
بدیهی ات که در شناخ این عوام و بهویژه روشها ،توجه به قراین حالی و مقالی صدور تخن و یها انجهام کارهها ،ضهروری
ات همچنین دق در شرایط حاکم بر مکان وقوع این اقداما  ،یعنی شهر مکه در دوران جاهلی و اوان بعث  ،اهمیه زیهادی
دارد و کسب حجی و داشتن اعتبار شرعی و دتتورالعم شدن هر یک از تنن پیامبر بهرای مسهلمانان ،مشهروط بهه شهناخ و
تحلی این شرایط ات  ،بهویژه اینکه قرنها از زمان صدور و ثب تن پیامبر گذشته ات و در طهی ایهن دوران در بسهیاری از
مواردی که مربوط به فهم م راد و مفهوم روایا و کشف حکم و شناخ مصادیق رفتار پیامبر (هرمنوتیک حهدیث) اته  ،بهین
فرقههای اتممی ،اختمفا مبنایی و اصولی پدیدار شده و لذا امروزه این دانش که همان فهم مراد از متن احادیث ات  ،در بهین
اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان به دانشی مهم تبهدی شهده و دربهاره معیارهها و مهمکههای آن تحقیقها علمهی و فلسهفی
گستردهای در محاف پژوهشی صور گرفته ات ت
برای شناخ نظام مدیریتی تربیتی پیامبر (ص) ،مجموع برنامهها و اقداما آن حضر از مناب روایی و تیره نق و با بررتهی و
تحلی آنها ،در قالب مبانی ،اصول ،اهدا  ،روشهای مدیریتی و تربیتی و تتت تعریف شدهاندت
 – 1پيشينه
مطالعه و تحقیق در تیره و تن پیهامبر اتهمم و بررتهی جوانهب و زوایهای مختلهف آن ،از صهدر اتهمم تهاکنون ،موردتوجهه
پژوهشگران حوزههای مختلف پژوهشی قرارگرفته ات ت دانشمندان رشتههای تاریخ ،جامعهشناتی ،دینشناتهی ،کهمم ،حهدیث،
فقه ،اصول ،عرفان ،اخمق و تتت هر کدام از منظر دانش خود به بررتی و کاوش در زندگی و تیرهی ایشان پرداختهاندت وفور مناب
مطالعاتی دراینباره ،گواهی گویا بر این موضوع ات ؛ بهعنوان نمونه درباره مدیری پیامبر  -غیر از مناب تیره و تاریخ  -میتوان
از این پژوهشها نام برد :نساجی زواره با عنوان «پیامبر اعظم برترین الگوی مدیری » ( ،)3 - 12 :1305رضایی و همکارانش بها
عنوان «تیره مدیریتی پیامبر اکرم در حوزه انتظام اجتماعی» (  ،)1 – 11 :1305علیانسب با عنوان «شیوه پیهامبر اکهرم (ص) در
مدیری روانی جامعه اتممی» ( ،)55 – 03 :1304ولوی با عنوان «پژوهشی موردی در مدیری پیامبر در غروه احهراب» (:1301
 ،)0 - 23باقری با عنوان «جنبههایی از مدیری بحران پیامبر اکرم (ص)» ،یادگاری و محمدی با عنهوان «بررتهی مؤلفههههای
ذهنی فلسفی در مدیری پیامبر اکرم (ص)» ( ،)225 – 101 :1330تقوی با عنوان «شیوههای مدیریتی پیامبر در هم گرا کردن
بازار مدینه» ( ،)21 – 0 :1301تحقیق کردهاند؛ لیکن بررتی جام و چندجانبه و یا پژوهش بینرشتهای درباره مدیری پیهامبر در
دوران دشوار رتال در مکه ،کمتر صور گرفته ات ت ازآنجاکه برترین و مهمترین جنبه از تدابیر مهدیریتی ایشهان ،زمینههههای
تربیتی آنهات  ،در این پژوهش ،به مطالعه اقداما ایشان در قالب یک نظام مدیریتی – تربیتی ،توجه شده که در عین داشهتن
اهمی  ،کمتر به آن پرداختهشده ات ت
 – 3یافتههای پژوهش
این مطالعه ازآنجه اهمی و ضرور دارد که بهمقتضای آیهی« :لقد کان لکم فی رتول اهلل اتوه حسنه»؛ (احراب  ،)21/ایهن
نظام جام و کارآمد مدیریتی تربیتی ،میتواند بهترین الگو برای مربیان ،کارگراران و رهبران جوام بشری باشدت همچنین شناخ
مجموع تدابیری که نشان از اِعمال مدیری نظاممند آن حضر برای رتیدن به اهدا وایی ایشان ات  ،میتواند هم در دانش
مدیری و هم در دانش تربی و مکاتب تربیتی و هم در تدوین نظام مدیریتی  -تربیتی نبوی ،موردتوجه قرار گیردت
تدابير ،شيوهها ،جلوهها و نمونههای مدیریت پيامبر اکرم در مکه
پیامبر اتمم (ص) در آغاز نهض خود با شرایط بحرانی در تاختار فرهنگ ،تربی و باورهای جامعه شرکآلود مکه مواجه بودنهد؛
آن حضر برای تغییر در فرهنگ ،عقاید و پرورش تازهمسلمانان و زدودن دلهای آنها از رتوبا شرک ،همگهام کهردن آنهها
برای یک حرک انقمبی و گام نهادن در مسیری که دین جدید برای آنها ترتیم کرده ،نیازمند داشتن برنامهای کارآمد بودندت در
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این برنامه آزاد کردن مردم از شرک و هدای آنها به خداپرتتی هد رتال و توحیدگرایی و خدامحوری ،یک مبنای تربیتهی و
دعو مردم به آن ،یک اص بودت مهمترین مبانی آن حضر توحید گرایی ،گسترش آئین خداپرتهتی ،ههدای مهردم و اصهم
جامعه از ا عتقادا نادرت وریشه کن کردن جهال ات که با اتتناد به این آیا و روایا به دت میآید« :و إنَّکَ لَتَهدی الی
ط العَریه ِر الحَمیهد»؛ (ابهراهیم )1 /و
ن الظلما الهی النهور به ذن ربّههم الهی صِهرا ِ
صِراطٍ مُستقیم»(،شوریِ « ،)52 /لتُخرج الناس ِم َ
«یُخرِجُهُم من الظلما الی النور»( ،حدید ،)50 /و حهدیث ‹‹ قولهوا یالهه ایاهلل تفلحهوا›› (مجلسهی ،430 /14 ،1433 ،بهاب 20و
دیلمی 204 ،1433 ،و ابن شهر آشوب )112 /2 ،1310،و از اصول هم میتوان از اخمص آن حضر  ،تبلیغ دین در هر شهرایطی،
توجه و اتکاء به خدا ،اطمینان به اشرا خدا بر امور ،برپایی نماز ،زانو نردن در برابر تختیها و مشکم  ،اتکاء بهه روحیهه عهالى،
اتتقام و شکیبایى ،هوشیارى و درای ایشان نام بردت هر کدام از این اصول ،زیر مجموعه و نشان از مبانی پیامبر در ایهن نظهام
داردت در راه رتیدن به این اصول نیر تدابیر یا روشهای مهمی در تیره آن حضر مشاهده میشود که در ادامه مطالهب معرفهی
شدهاندت همه اینها نیر زمینههای دت یابی به اهدا متعالی تربیتی ایشان میباشندت
آن حضر برای نی به این اهدا  ،با موقعی شناتی ،برنامهریری عملیاتی ،تصمیمگیری در موقعی های پرمخاطره و با مدیریتی
نظاممند ،ابتدا دعو تری و پنهانی و تپس دعو علنی و آشکار خود را برنامهریری و عملیاتی کهرد (مکهارم1330 ،مهدیری و
فرماندهی)20 ،ت
 )1دعوت سری و روشهای عملياتی پيامبر
ازآنجاکه ترزمین مکه طی دوران طوینی پیش از بعث  ،در مرداب خرافهها و تعصبا  ،روزگار میگذراند ،اعمن یکبهارهی آئهین
توحیدی و شوریدن دفعی علیه همهی مظاهر جاهلی جر برای گروه خاصی از اه معرفه  ،قابه تحمه نبهود (صهدوق،1303 ،
)344/2ت رتول خدا با عنای به این شرایط ،تبلیغ و دعو خصوصی خود را آغاز کرد تا پس از جذب نیهرو و تربیه هسهتهههای
اصلی تبلیغ ،زمینهی اعمم آشکار و عمومی دین جدید را فراهم آوردت این دوره بهمنرله دوره آمادگی و تربیه عقیهدتی و روحهی
مؤمنان برای مقاوم در مقاب تهدیدهای آتی دشمن بودت قرآن کریم به اتتناد به ایهن اصه کهه در آغهاز حرکه ههای بهررگ
اجتماعی ،باید نیروهای توانمند و صبور تربی شوند تا در صور مقاوم دشمنان بتوانند در مقاب آنها ایستادگی کننهد ،صهبر و
پایداری در راه حق و توانمندتازی مؤمنان  ،را بر ایشان فرض و واجب کرده و پیامبر و مؤمنان را به آن امر کردندت «فَاتهتَقِم کَمها
أُمِر َ وَ مَن تابَ مَعَک»؛ (هود)112 /ت
الف  -دعوت خصوصی افراد؛
در طول ته تال اوان بعث  ،دعو تری ،روش پنهانکاری و دوری از شتابزدگی ترلوحهی کار رتول خهدا و مسهلمانان قهرار
داش (حاکم نیشابوری)112 /3 ،1442 ،ت نبی اکرم به خاطر شرایط زمانه دعو خود را آشکار نکردت در این مرحله ،حضر پیش
از جامعه تازی و توجه به عموم مردم ،به اص تربیتی فردتازی روی آوردت در روایا نق شده ایشان با تماسهای تری ،گروهی
را به آیین خود دعو کرد و در همین روشِ دعو تری بود که توانس موافق جمعی را که از نظر فکهر و اتهتعداد شایسهته و
آماده به نظر میآمدند ،با آیین توحیدی خود جلب کند و آنان نیر دعو ایشان را پذیرفتند (طبری)211 /2 ،1430 ،ت رتول خدا در
آغاز افرادی را به صور موردی و بدون جلب توجه دیگران ،به اتمم دعو میکردند و در این میان اشخاصهی بهه آن حضهر
پاتخ مثب دادند و آزادانه مسلمان شدندت در این مد قریش از آیین او خبر نداشتند (ابن هشام)233/1 ،1430 ،ت آن حضر فقط
با افراد تماسهای خصوصی برقرار می کرد و هر کس را شایسته و ییق و مستعد برای پذیرش آئین خود میدید دعو میکرد و
به این روش توانس گروهی را پیرو خود و هدای کند (تبحانی ،1330 ،ص )133ت از صحابه درباره وضهعی مسهلمانان در ایهن
دوره نق شده که ما در ابتداء ،اتمم خود را مخفی میکردیم و در خانههای دربسته و در شب نماز میخواندیم و برخی از ما بهرای
دیگران نگهبانی میدادند (ابن هشام)233/1 ،1430 ،ت حتی نق شده حضر در طول این ته تال به همراه دیگر مسلمانان ،برای
ادای فرایض دینی ،مخفیانه به کوهها و بیابانهای اطرا مکه میرفتند و نماز را در خفهاء و پنههانی اقامهه مهیکردنهد (همهان و
طبری)11 /2 ،1430 ،ت
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ب – انتخاب خانه ارقم ابن ابی ارثم بهعنوان پایگاه تبليغ
در روایا چنین نق شده که روزی مسلمانان در یکی از درههای مکه نماز میگراردند در همان حال برخهی از مشهرکان آنهها را
مشاهده و به عم آنان اعتراض کرده و کار آنان را نکوهش کردندت این واقعه تبب شد که درگیری مختصری میان یاران پیهامبر
و برخی از مشرکان به وجود بیاید ،از این رو رتول گرامی با درای خود ،خانهی ارثم را مح عباد قراردادند ،ارثم یکی از یاران
آن حضر و هفتمین شخصی بود که ات مم را پذیرف ت خانه او در کنار کوه صهفا قهرار داشه و محه امنهی بهرای مسهلمانان
محسوب میشد (محمد بن اتحاق )14 /4 ،1004 ،ت پیامبر اکرم (ص)ت برای اینکه برنامههایش از چشهم مشهرکان دور باشهد در
خانهی وی به تبلیغ دین و پرتتش خدا پرداخ ؛ البته پیامبر نماز را بهعنوان یک اص که مجموعهی معار معنوی برای ارتبهاط
با معبود ات  ،همیشه و در شرایط گوناگون ،در منرل ارثم و همینطور در پای کوه صفا و گاهی فراروی مخالفان برپا مهیداشه
(ابن تعد)100 /1 ،1435 ،ت
رتول خدا (ص) تا تال چهارم بعث همراه با یارانش در آنجا بسر میبرد و کسانی که قصد مسلمان شدن داشتند به آنجها مهی-
آمدند و نرد آن حضر هدای میشدند این خانه در تاریخ اتمم به اندازهای اهمی پیدا کرد که به صور یک مقط تاریخی در
مطالعهی صدر اتمم در آمده ات و در کتابهای تیره ،حوادث دوران مکه با ذکر اینکه قب از ورود به خانه ارثم رخ داده یا بعد
از آن اتفاق افتاده ،تاریخگذاری شدهاند (کردی)33 /2 ،1413 ،ت
ج  -عدم انتقاد آشکار از مشرکان
از دیگر روشهای پیامبر در این دوران ،عدم انتقاد آشکار از مشرکان ات ت پیامبر اکرم(ص) با اِعمال روشههای ویهژه مهدیریتی،
مان از این شدند که تران قریش در ظر این ته تال متعرض ایشان شده و کوچکترین جسارتی نسب به ایشان بکننهد؛ بهه
همین تبب آنها پیوتته ادب و احترام او را نگاه می داشتند و او نیر در ظر این مهد از بتهان و خهدایان آنهها آشهکارا انتقهاد
نمیکردت از ابن مسعود درباره رفتار اجتماعی و چگونگی اقامه نماز در کنار کعبه توتط پیامبر در این تالها ،ایهنگونهه نقه شهده
ات  :در کنار چاه زمرم با عباس بن عبدالمطلب مشغول گفتگو بودیم که مردی با چهره تپید و گلگون و چهون مهاه درخشهان از
تم کوه صفا وارد مسجدالحرام شد ،نوجوانی زیبا همراهش بود و به دنبال او بانویی آهسته و باوقار گام برمیداش آنها وقتهی
نردیک کعبه رتیدند حجراألتود را احترام کردند و هف بار به دور خانه خدا دور زدند آنگاه در برابر رکن به نمهاز ایسهتادند (ابهن
اثیر ،الکام فی التاریخ)230/1 ،1430 ،ت او در ادامه میگوید از ابن عباس پرتیدم :آیا آیین جدیدی در قریش پدیهد آمهده؟ گفه
آری ،آن مرد برادر زادهام محمد(ص) و آن زن خدیجه همسر اوت و آن نوجوان علی پسر ابوطالب ات ت اینان خدا را اینچنهین
عباد میکنندت اکنون در روی زمین به جر این ته تن ،کسی یاف نمیشود که خدا را اینگونهه عبهاد کنهد ( نهویری،1314 ،
)133/1ت
د  -دعوت از خویشاوندان
با ازدیاد نسبی تعداد مسلمانان روشهای دعو خصوصی گستردهتر شدت پیامبر در مرحلهی جدید برای فراگیر کردن تبلیهغ دیهن،
برای نخستین بار مخفیکاری را کنار گذاش و آئین خود را در میان خویشاوندان طر کردت بعد از نرول آیهی «و انذر عشهیرتَکَ
ایَقرَبین»؛ (شعرا  ،)214 /پیامبر (ص) براى اجراى این فرمان و تبلیغ توحید و حق ،بدون هرگونه ترس ،واهمه و ممحظهه افهراد،
حتى بستگان مشرک خود را از دعو خود اتتثنا نکردند ( ابن طاووس 15/1 ،1301 ،و مفید)40/1 ،1413 ،ت
با افرایش گروندگان به پیامبر (ص) و فراهم شدن زمینه ذهنی و اجتماعی برای دعو عمهومی و علنهی و پهیش از شهروع ایهن
مرحلهی دشوار ،ایشان دعو خود را از بستگانشان آغاز کردند که هم توابق پاکى او را بهتر از همه مىشهناختند و ههم پیونهد و
محب خویشاوندى ایجاب مىکرد که به تخنانش بیش از دیگران گوش فرا دهند و از حسهاد هها و کینههتهوزیهها و انتخهاب
مواض خصمانه نسب به ایشان ،دوری گرینند و از او حمای کنندت رتول مکرم اتمم به این جه  ،نردیک به چه و پنم نفر از
نردیکان و فرزندان عبدالمطلب را که ابوطالب ،حمره و ابولهب نیر در بین آنان بودند ،به میهمانی دعو کردندت به دتهتور رتهول
خدا ،حضر علی (ع) تفره ای گستردت پس از خوردن غذا ابولهب ،که بهرهگیری تعداد زیادی میهمهان از غهذای انهدک ،بهرایش
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شگف آور بود ،ناتپاتی کرده پیشازاینکه رتول خدا لب به تخن بگشاید ،با تخنان خود ،آمادگی مجلس را برای طر موضهوع
رتال از بین برد و با گفتن این جمله که محمد شما را جادو کرده ات  ،محف را بر هم زد (طبرتهی ،اعهمم الهوری/0 ،1003 ،
)322ت پیامبر مصلح را در این دید که طر موضوع را به روز بعد موکول کندت لذا حضر با ترتیب دادن ضیافتی دیگر ،در پایان
جلسه رو به تران فامی نمود و تخن خود را با تتایش خدا و اعترا به وحدانی وی آغاز کرد و فرمود :به راتتی ههی زمهانی
راهنمای یک جمعی به کسان خود دروغ نمی گویدت به خدایی که جر او خداوندی نیس  ،من فرتتاده شده خدا به توی شما و به
عموم جهانیان هستم ،هان ای خویشاوندان من ،شما بسان خفتگان میمیرید و همانند بیداران زنده میگردید و طبق کهردار خهود
مجازا میشوید و بهش خدا (برای نیکوکاران) دائمی ات و دوزخ (برای بد کاران) همیشگی ات (حلبی) 321 /1 ،1430 ،ت
علیرغم اینکه نردیکان پیامبر در آن جلسه ایمان نیاوردند؛ اما روش دعو خویشاوندان ،تاکتیکی بسیار تأثیرگذار بودت پیامبر با این
تدبیر ،به روشی نیکو که در میان عرب رایم بود و بهمنرلهی یک اص اجتماعی  -تربیتی در بین آن قهوم پذیرفتهه شهده بهود ،از
موقعی خویشاوندی بهره برده و از این راه توانس تنگر مهمی در برابر هرگونه مخاطرا احتمالی به دت آوردت برگراری ایهن
مجلس این زمینه را فراهم میکرد که خویشاوندان او ،حتی اگر به آیین او هم نمیگرویدند ،یاق به واتطه احساتا و تعصبا
خویشاوندی و قومی ،به دفاع از او بر میخواتتندت
ه  -تعيين وصی و جانشين در مجلس دعوت از خویشاوندان ،هدفگذاری ،آیندهنگری و تدبيری برای ادامه
نهضت
پیامبر در ادامه تخنان خود در حضور خویشاوندانشان چنین فرمود :هی کس از مردم برای کسان خود چیهری بهتهر از آنچهه مهن
برای شما آوردهام ،نیاورده ات ت خدایم به من فرمان داده که شما را به جانب او بخوانمت کدام یک از شما پشتیبان من خواهد بود،
تا برادر و وصی و جانشین من میان شما باشد .وقتی تخنان آن حضر به این نقطه رتید ،تکو مطلهق همهه مجلهس را فهرا
گرف و هر کدام از آنها درباره این تخنان و تصمیم و انتخاب خود به فکر فرورفتندت در آن لحظه حضر علهی (ع) کهه آن روز
جوانی پانردهتاله بود ،تکو مجلس را در هم شکس و برخات و با لحنی جدی و قاط عرض کرد :ای پیامبر خدا مهن آمهاده
پشتیبانی از شما هستمت پیامبر دتتور داد تا آن حضر بنشیندت حضر علی پسازآن ،گفتار خود را ته بهار تکهرار کهرد؛ امها جهر
همان جوان پانردهتاله کسی پاتخی به درخوات پیامبر ندادت در این هنگام پیامبر رو به خویشاوندانشان کرد و فرمهود «إنَّ ههذا
أخی وَ وَصیّ و خَلیفتی عَلَیکُم فَاتمَعوا لَه و أطیعوه»( ،میمنی ،)430/2 ،1420 ،مردم این جوان برادر و وصی و جانشین من میهان
شمات ت به تخنان او گوش فرا دهید و از او پیروی کنیدت با پایان یافتن مجلس ،حاضران با حال خنده و تبسهم رو بهه ابوطالهب
نمو دند و گفتند :محمد دتتور داد که از پسر پیروی کنی و از او فرمان ببری و او را بررگتر از تو قرار داد (طبهری12 /2 ،1430 ،
  13و ابن اثیر ،اتد الغابه 42 - 41 /2 ،1430 ،و ابن ابی الحدید)111/1 ،1413 ،ت این اقدام پیامبر نشان داد که پیامبر افق هایدور دت این نهض را میبیند و به ماندگاری ،موفقی و حاکمی آن در آینده ایمان راتخ دارند و با اطمینهان ،برنامههی دوران
پس از حیاتشان را نیر ارائه کرده و امید دشمنان به زوال این فروغ تابناک را بیثمر میداندت
 )1دعوت عمومی و روشهای پيامبر در رویارویی با مشرکان
با نرول آیهی «آنچه را مأموری داری ،آشکارا بیان کن و از مشرکان روی بگردان و اعراض کهن»؛ (حجهر ،)04 /پیهامبر اتهمم
مأموری یاف که روش دعو را تغییر دهد و رتال خود را بهطور علنی به عموم مردم ابمغ کهرده و بهه تهدیهدهای مشهرکان
اعتنا نکند و از آنان نهراتدت مفسرین در توضیح چگونگی اعراض از مشرکین که در این آیه آمده ،دو احتمال دادهاند - 1 :منظهور
از اعراض ،در پیش گرفتن روش بیاعتنایی به آنان و نترتیدن از تهدیدهایشان ات ت  – 2مراد آیه ترک روش مبارزه و پیکهار بها
آنهات ؛ زیرا در آن زمان هنوز قدر مسلمانان به حدّی نرتیده بود که در مقاب دشمن ،دت به مبارزه مسلحانه برنند (مکارم،
تفسیر نمونه)143 /11 ،1300 ،ت بر اتاس این آیه و بنابر هر دو تفسیر ،خداوند متعال به رتول اکهرم (ص) دتهتور دادنهد کهه در
انجام مأموری بررگ و خطیر خود به تبلیغ آشکار روی آورده و از زبان فصیح خود اتتفاده کند و مطالب حهق را آشهکار و بهدون
پنهان کاری به عموم مردم ابمغ نماید و وق خود را به مذاکره بی حاص با مشرکان صر نکندت
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در مناب تاریخی آمده ات ته تال از آغاز بعث گذشته بود که پیامبر گرامی پس از دعو خویشاوندان ،روش دعو عمومی را
درپیش گرف و این بار با صدای رتا عموم مردم را به آیین یکتاپرتتی دعو کردت روزی در کنار کوه صهفا ،روی تهنگ بلنهدی
ایستاد و با صدای بلند گف « :یا صباحاه!( » )1ندای پیامبر جلب توجه کهرد و گروههی از قبایه مختلهف قهریش بهه حضهور وی
شتافتندت در این هنگام پیامبر رو به جمعی کرد و فرمود :ای مردم اگر من به شما خبر دهم که پش این کوه (صفا) دشمنان شما
موض گرفته اند و قصد جان و مال شما را دارند ،آیا مرا تصدیق میکنید؟ همگی گفتند :آری ،زیرا ما در طول زندگی از تو دروغهی
نشنیده ایمت پیامبر ادامه دادند :ای جماع قریش! خود را از آتش نجا دهیدت من در پیشگاه خدا نمیتوانم برای شما کاری انجام
دهمت من شما را از عذاب دردناک می ترتانمت تپس افرود :موقعی من همان موقعی دیدبانی ات که دشمن را از نقطهه دوری
میبیند ،فوری برای نجا قوم خود ،به توی آنها شتافته و با فریاد «یا صباحاه» آنها را از آمدن دشمن با خبر میکنهد (حلبهی،
)321/ 1 ،1430ت قریش که کم و بیش از آیین و ادعای رتال او اطمع داشتند ،این بار با شنیدن این تخنان ترس وجود آنان را
فرا گرف ؛ اما ابو لهب که از تران کفر بود ،تکو مردم را شکس  ،روی به آن حضر کرد و گفه  :وای بهر تهو! مها را بهرای
همین کار دعو کردی؟ با این تخن ابولهب جمعی متفرق شدندت در احادیث دیگرى روشهای دیگر پیامبر (ص) در تبلیغ دین
ذکر شدهاند؛ ایشان هر کدام از طوائف قریش را بهطور جداگانه صدا مهی زد و آنهها را انهذار مهی داد و از آتهش الههى بهر حهذر
میداش ت گاه به طائفه ای مىفرمود :اى طائفه بنى کعب خود را از آتش رههایى بخشهید (قرطبهی 144 /13 ،1314 ،و تهیوطی،
)05 /5 ،1413ت
پس از این ندای عمومی و شروع تبلیغا فراگیر و با جدی و پایداری پیامبر و یارانش ،افراد جدیدی به پیامبر ایمهان آوردنهدت بها
آشنایی و امتراج کسانی که پیش از دعو همگانی به صور تری ،ایمان آورده بودند ،با افراد تازه مسهلمان کهه پهس از اعهمن
نبو  ،به دعو پیامبر لبیک گفتند ،زنگهای خطر در تمام محاف کفر و شرک مکه به صدا درآمد و انتقاد از بتان و از آیین آنها
بر تر زبانها افتاد و روشهای مخالف و مبارزه علنی شدت
الف – تدابير پيامبر در برابر تهدید و آزار مشرکان؛ اگرچه برای تران نیرومند و مجهرِ قهریش ،کوبیهدن یهک نهضه
نوبنیاد کار ته و بسیار آتانی بود؛ اما آنچه مان برخورد جدی مشرکان با این نهض شد این بود که پیهامبر بها درایه و تبلیهغ
گسترده باعث شدند که افرادی از بین قبای گوناگون قریش به ایشان ایمان بیاورندت چون اعضهاء ایهن نهضه در میهان قبایه
پراکنده حضور داشتند و تران قریش نمیتوانستند با تمام قبای مقابله کنند و برای قل وقم کردن و نابودی آنهها برنامههریهری
کنند ،اتخاذ تصمیم قاط درباره چنین گروهی ،برایشان تخ و دشوار شدت تران قریش ،برای جلوگیری از گسترش این نهضه
و پس از مشور با یکدیگر چنین تصمیم گرفتند که اتاس این حرب و بنیانگذار این مکتب را با روشهای خاص از بین ببرنهد،
بدین منظور گاهی از شیوهی تطمی وارد میشدند تا او را با وعدههای رنگارنگ از دعو خود بازدارند و احیانام بهوتهیله تهدیهد و
آزار از انتشار مکتب او جلوگیری میکردندت آنها چون میدانستند به تبب نفوذ فراوان ابوطالب ،تا وقتیکه حمایه وی از پیهامبر
ادامه دارد ،نمیتوانند با پیامبر برخورد کنند ،برای پایان بخشیدن به حمای ابوطالب از رتول خدا نرد وی شتافتندت آنهها تصهمیم
داشتند از رئیس قبیلهی بنیهاشم بخواهند که یا محمد را از ادامه تبلیغ دین بازدارد و یا او را به آنان واگذارد؛ اما برخهورد منطقهی
ابوطالب و تخنان نرم او ،مان از هرگونه اقدام تران قریش شد؛ بنابراین ابوطالب را رها کردند و رفتنهد (طبهری 15 /2 ،1430 ،و
ابن هشام)215 /1 ،1430 ،ت شورای مشورتی قریش چون دیدند پیامبر اکرم دت از تبلیغ رتال خود برنمیدارد برای بار دوم نرد
ابوطالب شتافتند و خطاب به ابوطالب گفتند :پیشازاین از تو خواتتیم کردار برادرزادها را کنترل کنی ولی به درخوات ههای مها
توجه نکردی؛ اکنون اعمم میکنیم که ما نمیتوانیم پس شمردن افکار خویش و خردهگیری بر خدایانمان را تحمه کنهیمت بایهد
محمد را از این کار بازداری وگرنه با او و تو پیکار خواهیم کرد تا یکی از دو گروه از میان برود (همان)ت
ب  -پاسخ قاطع و شجاعانه پيامبر به درخواست مشرکان
رتول اکرم (ص) در دفاع از مبانی خود و در پاتخ به تهدید مشرکان که خواتته بودند پیامبر از تبلیغ رتال خهود دته بهردارد،
دت برداشتن از اهدا  ،مبانی و اصول خود را رد کرد و چنین فرمود :به خدا توگند ،اگر خورشید را در دت راته و مهاه را در
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دت چپم قرار دهند و بخواهند از این هدفم که همان تبلیغ آیین اتمم ات دت بردارم هرگر چنین نخهواهم کهرد تها آنکهه
خداوند آن را پیروز گرداند یا در این راه کشته شوم (همان ،ص )322ت
 )3گسترش حوزه تبليغ و صيانت از دستاوردهای نهضت
با گسترش نهض و افرایش مسلمانان نیاز بود تا رهبر و مدیر این حرک برای حف دتتاوردهای آن و صهیان از موجودیه آن
در برابر تهدیدا قریش ،تدابیری بیندیشند و مان از بین رفتن زحما خود و یارانشان شوندت ازجمله این تدابیر برنامهریری بهرای
تربی مسلمانان و آموزش دینی آنها و اتتفاده از ظرفی های موجود در خارج از مکه و درنهای تغییر در منطقه جغرافیایی تبلیغ
دین بودت
الف  -روشهای پيامبر در آموزشِ تازهمسلمانان
بر اتاس آیهی « :هُوَالذی بَعَثَ فی ایُمیّینَ رَتویم مِنهُم یَتلوا عَلَیهِم آیاتِهِ وَ یُرَکّیهِم وَ یُعَلّمُهُم الکِتهابَ و الحِکمهو وَ إن کهانوا مِهن
قَب ُ لَفی ضَملٍ مُبین»؛ (جمعه ،)2/مهمترین هد پیامآوران الهی تربیه انسهان و ارائهه برنامهه بهرای خهارج تهاختن آدمهی از
تاریکیها و هدای او به توی نور ،ات ؛ به همین دلی تمام هم پیامبر(ص) در شههر مکهه ،متوجهه آمهوزشههای عقیهدتی و
فکری و فرهنگی بودت در این دوران  13تاله ،مسلمانان بهطور مداوم ،وق خود را صر آموزش و فراگیری تعالیم اتمم کرده و
به همین دلی قسم عمده تورههای قرآن نیر در همین دوران نازل شد( مکارم ،مدیری و فرماندهی ،1330 ،ص  )20پیهامبر از
آموزش ،فراگیری و حف آن بهعنوان یک اص تربیتی و آموزشی هم برای رشد فکری ،دینی ،تهذیب و خودتهازی مسهلمانان و
هم برای حف قرآن در اذهان بهره بردندت در طی یک برنامه تربیتی ،مؤمنان خود را موظف میکردند عموه بر اقامه نماز در پهنم
وق  ،که برنامه عملی روزانه برای تازندگی آنها بود ،شبها به پا خیرند و به مقدار توانایی خود ایهن کتهاب آتهمانی را تهمو
کنند (مرم  )23 /و زندگی خود را با آموزههای آن تطبیق دهندت هد پیامبر (ص) و نتیجه این برنامههای آموزشی در این تیرده
تال ،پرورش مسلمانانی آگاه ،معتقد ،مؤمن ،متعهد ،شجاع و ایثارگر و پیشرف تری اتمم بودت
ب  -تدابير پيامبر برای ضبط و نگهداری قرآن
حف قرآن از تحریف ،بهویژه در مکه ،برای پیامبر اکرم(ص) یک اص بودت یکی از راهبردهای اتاتی یا روشهای ایشهان بهرای
ضبط و نگهداری آیا قرآن کریم این بود که از همان آغاز نرول وحی ،جمعی از نویسندگان مورد اعتماد خویش را برای نگهارش
صحیح قرآن برگرید (حجتی ،1334 ،ص)231ت همواره افرادی از این جم که به کاتبان وحی شهر داشهتند ،پیهامبر را همراههی
می کردند و کمم خدا را به مجرد نرول بر آن حضر  ،مینگاشتند (خویی ،بی تا ،ص)233ت نگارش آیا قرآن از آغاز بعث یکهی
از عل حف و مصون ماندن آن از هرگونه تغییر و تحریف بود (زرقانی ،بی تا ،ص )233ت این راهبرد نرد مسلمانان چندان اهمیه
داش که آنها گاهی مهریهی زنان را آموزش قرآن قرار میدادند (حر عاملی)13/15 ،1433 ،ت
ج  -دعوت از سران قبایل در موسم حج
پیامبر با بیشتر شدن فشارهای مشرکان ،با رویکرد به روش جدید و بهرهگیری از فرص حم و نشر دیهن در بهین زائرانهی کهه از
ترزمینهای اطرا وارد مکه میشدند و جذب نیرو از بین آنها و درنهای با مهاجر به مدینهه ،توانسه نقشههههای آنهها را
خنثی کندت بدین منظور پیامبر اکرم در موتم حم با رؤتای عرب که تاکن در اطرا مکه بوده و یا از شههرهای دیگهر بهه مکهه
میآمدند ،ممقا میکرد و دین و آئین خود را به آنها عرضه میداش ت در مناب تاریخی نق شده که در یکی از موتمهای حم،
گروهی از قبیله بنی عامر وارد مکه شدندت پیامبر آیین خود را بر آنها عرضه کرد ،آنها نیهر پذیرفتنهد کهه بهه وی ایمهان آورنهد
مشروط بر اینکه رهبری جامعه پس از درگذش آن حضر  ،با آنان باشدت پیامبر فرمود :این کار در دت خدات و هرکس را او
مصلح بداند برای این امر برمی گریندت آنان از پذیرش اتمم ترباز زدند؛ اما پس از بازگش به وطن جریان تماس محمهد(ص)
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با خود را با پیرمرد روشندلی در میان گذاشتندت او گف این همان تتاره درخشانی ات که از افق مکه طلهوع کهرده اته (ابهن
هشام)422 /1 ،1430 ،ت
د  -بستن پيمان عقبه
تبلیغا پیگیر پیامبر اکرم(ص) در بین زائران و حاجیان ،تبب جذب گروهی از یثربیان به آیین توحید شدت در تال دوازدهم بعثه
دتتهای مرکب از دوازده تن ،از مدینه حرک کرده و با رتول گرامی در «عقبه» ممقا کردندت پیامبر اکهرم از روشهی راهبهردی
که برگرفته از فرهنگ اعراب جاهلی بود و میتوانس راهی برای گذار از بحران مکه باشد بهره برده و نخستین پیمان اتممی را
با آنها منعقد کردندت پس از پذیرفتن اتمم و اصول دین توتط آنها ،پیمانی بین آنها و پیامبر تنظیم و موردپذیرش قرار گرف
که در مناب تاریخی متن آن چنین ضبطشده ات  :با رتول خدا پیمان بستیم که به موارد زیر پایبند باشیم :به خدا شرک نورزیم،
دزدی و زنا نکنیم ،فرزندان خود را نکشیم ،به یکدیگر تهم نرنیم ،کار زش انجام ندهیم و دران جهام کارههای نیهک نافرمهانی
نکنیمت رتول گرامی به آنان گف  :اگر بر طبق این پیمان عم کنید جایگاهتان بهش ات و اگر نافرمانی کنید در این صهور
تصمیمگیری درباره شما دت خدا ات ؛ یا شما را میبخشد یا عذاب میکندت این عده با دلهی لبریهر از ایمهان بهه تهوی مدینهه
برگشتند و به ترویم و تبلیغ اتمم پرداختند و نامهای به پیامبر نوشتند که برای آنان مبلغی بفرتتند تا قرآن را بهه آنهها بیهاموزدت
پیامبر مصعببنعمیر را برای تعلیم و تربی آنان فرتتادت در پرتو تبلیغا و تعلیما این مبلغ توانا ،مسلمانان در غیاب پیهامبر دور
هم جم میشدند و اقامه نماز جماع میکردند (همان )131 /1 ،با این کار مسلمانان پایگاهی محکم و یاورانی تازه پیدا کردند و
شهر مدینه آماده پذیرفتن پیامبر و تأتیس اولین حکوم اتممی شدت
نتيجهگيری
نبی اکرم در زمان حضور در مکه با ارائه یک مکتب مدیریتی – تربیتی و برنامهریری برای جذب افراد و با تکیه بر مبانی پایهدار و
اصول مطلق ،تازماندهی گروهی و تایر روشهای مؤثر مهدیریتی ،تهه تهال از دوران رتهال خهود را بهه دعهو خصوصهی و
فردتازی اختصاص دادندت
در این مد با افرادی که مسلمان میشدند در جلسا خصوصی و پنهانی در مکآنها و شرایط مختلف ،به نماز و راز و نیاز با خدا
پرداخته و به آنها قرآن و معار دینی را آموزش میدادندت ایشان پس از این دوره روشهای جدیدی در تبلیغ بکار برد و دعهو
از خویشاوندان را شروع و در اولین جلسه با خویشاوندان تداوم و ماندگاری نهض خود را با تعیین وصی و جانشهین خهود آشهکار
کردندت در این زمان بعضی به او ایمان آورده و برخی با او به مخالف و تتیره برخاتتند؛ لیکن تهدیهد و تطمیه و آزار قهریش در
تس کردن اراده ایشان کارتاز نبودت پیامبر در تمام این دوران بدون ورود به درگیری و جنگ نهض خویش را به پهیش بردنهدت
در طی حضور در مکه نیر آن حضر با تشویق تازهمسلمانان به حف قرآن و اتخاذ روشهای تشهویقی بهرای فراگیهری قهرآن و
اتتفاده از کاتبان وحی ،در حف و بقاء آن تمش کرده و با درای از نابودی و تحریف قرآن جلوگیری کردندت ایشهان بهرای ادامهه
نهض و حف موجودی آن در طی یک تاکتیک مدیریتی ،با تران عشایر و قبای مختلف و زائران کعبه دیدار آنها را به اتهمم
دعو کرد و با انعقاد پیمان با تعدادی از مردم مدینه در عقبه و متعههد شهدن آنهها بهه دفهاع از نبهی مکهرم(ص) و اتهمم ،راه
برونرف از فشار و آزار مکیان را هموار کردت همه این موارد گوشهای از جلوههای نظام جام مهدیریتی و تربیتهی و برنامههههای
هدفمند ایشان برای تازماندهی نیروهای تازهمسلمان و انجام مبارزهای تاریخی و موفق ات ت
پینوشت
( )1اینگونه فریاد زدن روش رایم عرب برای جلب توجه مردم به امور مهم و پیشامدها بود و این کلمه را برای اعهمن خطهر بهه
کار مهیبردنهد و خبرههای ترتهناک را نوعهام بها آن اعهمم مهیکردنهد (ابهن تهعد 233 /1 ،1435 ،و یعقهوبی)333 /1 ،1013 ،ت
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قرطبی ،محمد بن احمد ( ، )1314الجام یحکام القرآن ،تهران :ناصر خسروت
کردی ،محمد امین ، 1413 ،تاریخ المعالم المدینه ،مدینه ،دارالعلمت
مجلسی ،محمدباقر (1433ق) بحار اینوار ،چاپ دوم ،بیرو  ،دار احیاء تراث العربیت
مصطفوی ،حسن ( 1313ش  ،التحقیق فی کلما القرآن ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتابت
مفید ،محمد بن محمد ، )1413( ،ایرشاد فی معرفو حجم اهلل علی العباد ،قم :کنگره شیخ مفیدت
مکارم شیرازی ،ناصر ، )1330 ( ،مدیری و فرماندهی در اتمم ،چاپ دوازدهم ،قم  ،نس جوانت
مکارم شیرازی ،ناصر ، ) 1304 ( ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب ایتممیهت
مطهری ،مرتضی ،) 1310 ،تیری در تیره نبوی ،قم :صدرات
مظفر ،محمدرضا 1435 (،ق) ،اصول فقه ،قم :نشر دانش اتممیت
ملکی ،حسن ، ) 1332( ،مبانی و اصول تربی  ،زنجان ،نیکان کتابت
میایره ،گاتتون ، )1305 ،معنی و حدود علوم تربیتی ،ترجمه علیت
میمنی ،تید علی (1420ق)  ،تشیید المراجعا و تفنید المکابرا  ،جاپ چهارم ،قم :الحقایق ایتممیهت
نویری ،احمد (1314ش) ،نهایو ایرب ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،تهران :امیرکبیرت
یعقوبی ،احمد بن محمد (1013م) ،تاریخ یعقوبی ،بیرو  :دارصادت
مقاالت
اعرافی ،علیرضا ،موتوی ،تیدنقی ، 1303 ،دانش تربی ؛ وضعی مطلوبِ علوم تربیتی ،اتمم و پژوهشهای تربیتهی ،تهال ،3
ش  ،2ص 01 -50ت
باقری ،مصبا الهدی ، 1333 ،جنبههایی از مدیری بحران پیامبر اکرم ص  ،اندیشه صادق ،تال  ،2ش  3و  ،4ص 3 – 21ت
تقوی ،هدیه ، 1301 ،شیوههای مدیریتی پیامبر ص در هم گرا کردن بازار مدینه با آموزه های اقتصادی اتمم ،تاریخ فرهنگ و
تمدن اتممی ،تال  ،3ش  ،20ص 0 – 21ت
رضایی ،صادق ،بهشتی ،تعید و رفیعی ،حسن رضا ، 1305 ،تیره مدیریتی پیامبر اکرم ص در حهوزه انتظهام اجتمهاعی ،انتظهام
اجتماعی ،تال  ،3ش  ،2ص 1 – 11ت
علیا نسب ،تید حسین ، 1304 ،شیوه پیامبر اکرم ص در مدیری روانی جامعه اتممی ،اتمم و روان شناتی ،ش  ،11ص 03
– 55ت
نساجی زواره ،اتماعی  ، 1303 ،پیامبر اعظم ص برترین الگوی مدیری  ،پاتدار اتمم ،ش  ،305ص 3 – 13ت
ولوی ،علی محمد ، 1300 ،رهبری و مدیری پیامبر در شرایط بحران ،پژوهش موردی در مدیری پیامبر در غروه احراب ،تهاریخ
اتمم ،ش  ،3ص 0 – 23ت
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یادگاری خندانی ،فردوس ،محمدی ،حمید ، 1330 ،بررتی مؤلفههای ذهنیه فلسهفی در مهدیری پیهامبر اکهرم ص  ،اندیشهه
مدیری راهبردی ،تال  ،2ش  ،2ص 101 – 225ت

