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 (ص)ضرورت آشنایی با سيره مدیریتی پيامبر اعظم

  ، سيده مهتاب پورمازار ، فاطمه جبينيان ، فاطمه ابویی خاطره خانجانخانی

 

 :چكيده

 

در طريرق كنتررل و مهراركردن اميرال و      هرا درس خودسرازي و تهرذيب اخرالق را بياموزنرد و      پيامبران آمدند تا به انسان

هرا را از رذايرل ناشايسرت و صرفات      آنها آمدند ترا انسران  . هاي نفساني و اخالق ناشايست، يار و مددكارشان باشند خواهش

بنابراين در پژوهش بر آن شديم تا ضرورت آشرنايي  . حيواني پاک و منزه سازند و فضايل و مكارم اخالقي را پرورش دهند

گيرري از مترون و    اي است و برا بهرره   اين پژوهش از نوع كتابخانه. مديريتي پيامبر اعظم را مورد بررسي قرار دهيمبا سيره 

الشان اسالم با خانواده خود، حجم عظيمري از مطالرب بره دسرت آمرد كره        مطالعات مرتبط با سيره مديريتي پيامبر عظيم

صرلي اهلل عليره وآلره    )نتايج اين پژوهش نشان داد پيرامبر  . است اي از آن در قالب يك مقاله به تصوير كشيده شده عصاره

نيز با وحي قرآني منطبرق بروده و آن حضررت    ( صلي اهلل عليه وآله وسلم)همتاي قرآن است و سيره رسول گرامي ( وسلم

ۀ رسرول اكررم   همواره كامالً هم آهنگ با قرآن حركت كرد و قرآن مجسّم بودند و اين همان علت و سرا آموزنده بودن سير

همچنين در سيره ايشان شثن و بردباري، تواضع و فروتني و ساده زيسرتي بره چشرم    . باشد مي( صلي اهلل عليه وآله وسلم)

 .خورد مي

 

 سيره مديريتي، پيامبر اعظم، بردباري و تواضع: كليدي ه هايواژ
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