
 سیره تبلیغی پیامبر اکرم )ص( از منظر قرآن
 1فاطمه عبدل زاده

  چکیده

الشان حضرت آموزترین رفتار در تبلیغ و ابالغ رسالتی که بر دوش همه ماست، رفتار و کردار پیامبر عظیمدرس

ختمی مرتبت محمد مصطفی )صلّی اهلل علیه وآله و سلم( و سیره و روش پرفروغ و روشن اوست.به همین 

منظور در این نوشتار ضمن بیان مفهوم سیره و تبلیغ و شرایط محیط و روحیات مردمی که نبی اکرم )صلّی اهلل 

انسانی پیامبر اعظم )صلّی اهلل علیه -شمار اوصاف الهیای از بیعلیه وآله و سلم( مأمور به انذار آنان شد، گوشه

د که شایسته است مبلّغان دین به آن ها توجّه وآله و سلم( که در تبلیغ صحیح کارآمد است، بیان می شو

کنند.علم و شناخت کامل از اسالم، داشتن تقوا و ترس از خداوند برای حفظ حریم الهی، ناصحی دلسوز و 

ای جز رضای الهی و خدمت به مردم نداشته باشد، پرهیز از تکلّف و تصنّعی بودن در اعتقاد خیرخواه که انگیزه

ار و پرهیز از خشونت،اکراه و اجبار و در یک کالم تواضع همراه با مدارا برخی از آن و بیان، نرمی در گفت

های تبلیغی نبی اکرم )صلّی اهلل علیه وآله و سلم( سبب عالوه بر این اوصاف، روش ها و ویژگی هاست.

مردمی آگاه، با گسترش و اثرگذاری دعوت وی شد به طوری که از مردمی ناآگاه و به دور از فرهنگ و تمدّن، 

-فرهنگ و تمدّن ساخت.در دعوتش فهم و درک مخاطب را در نظر گرفت و به فراخور مخاطبان مختلف روش

کند. گاهی از راه های گوناگونی اتّخاذ کرد همچون طبیبی که برای هر بیماری مرهمی خاص تجویز می

کرد. او آزاداندیشی را نیکو می های سرکش و عواطف جوشان را موعظهشد. روحخردورزی و حکمت وارد می

ای دیگر را که داد و عدّهها بشارت میای را به انواع نعمتنمود. عدّهتأیید و با مخالفان بحث و مناظره می

 دعوت :از عبارتند حضرت آن دیگر تبلیغی های روش .ترساندجسور و متجرّی بودند از عذاب الهی می

 توانمند، سفرهای تبلیغی، تأسیس پایگاه)مساجد(، ارسال نامه و... . انمبلغ اعزام تفکّر، به دعوت تدریجی،

 . سلم و آله علیه صلّی اهلل اکرم پیامبر تبلیغ، سیره، قرآن،:کلید واژه ها
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