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  مديريت در بحران 
  در غزوه احزاب) ص(پژوھشى موردى در مديريت پیامبر اكرم

   )١(دكتر علیمحمد ولوى

  ٧٩ـ پايیز  ٣خ اسالم ـ شماره فصلنامه تاري

    

    

بسیارى از خط , سرشار از نكاتى است كه اگر با نگاھى نو به آن توجه شود) ع(و ائمه اطھار) ص(زندگى رسول گرامى اسالم
. شناسايى خواھد شد... دفاعى و, سیاسى, اجتماعى, معرفتى, مشى ھا و سیاست ھاى اصولى در حوزه ھاى مختلف علمى

مخصوصا با شیوه ھاى جديد و بابھره گیرى از آخرين دستاوردھاى , ھمه جانبه ابعاد مختلف زندگى اين بزرگان بررسى دقیق و
  .از ضرورت ھاى جوامع اسالمى است, علمى

اين غزوه را بیشتر از آن جھت با , مورخان. غزوه احزاب است, يكى از حساس ترين و سرنوشت سازترين حوادث صدر اسالم
اما آن چه كمتر در . كه آخرين صحنه تھاجم دشمن به نیروھاى اسالم و نقطه اوج اقدامات دفاعى مسلمین بود اھمیت مى دانند

  .مديريت اين حادثه سرنوشت ساز و مھم است, منابع تاريخى مورد توجه قرار گرفته
در حد امكان يكى از اقدامات , تدر مقاله حاضر كوشش شده اس. در جريان اين غزوه ابعاد مختلفى دارد) ص(مديريت پیامبر اكرم
البته مقاله حاضر به . مورد بحث و بررسى قرار گیرد)) حفرخندق((در جريان يكى از تدابیر آن حضرت يعنى ) ص(مديريتى پیامبراكرم

اين بلكه موضوع اداره و بھره گیرى كامل از , در جريان حفر خندق اعمال فرمودند محدود نمى شود) ص(مديريتى كه رسول اهللا
  .اقدام دفاعى ھم مورد بحث قرار مى گیرد

  
  طرح مسئله

حداكثر ھشت روز فرصت داشتند تا نسبت به انجام ھرگونه اقدام تدافعى تصمیم , مسلمین پس از اطالع از آغاز تھاجم قريش
  . گیرى كنند

به طول حداقل پنج كیلومتر با خندقى . به حفر خندق يكى از بھترين نمونه ھاى تصمیم گیرى شجاعانه است) ص(تصمیم پیامبر
در حالى كه تمام نیرويى كه در , مستلزم حجم عظیمى از خاكبردارى است, عرض تقريبى ھفت تا ده متر و عمق حداقل سه متر

حال اين سوال مطرح است كه چه مديريتى اعمال شد كه توانست با وجود ھمه . بود به سه ھزار نفر نمى رسید)ص(اختیار پیامبر
  ھا اين اقدام كم نظیر را انجام دھد و به نتیجه مطلوب برساند؟ محدوديت

  
  تصوير اجمالى حادثه

قرآن مجید در چھار . و در ناحیه شمال و غرب مدينه النبى واقع شد) ٢(غزوه احزاب بنابر قول مشھور در شوال سال پنجم ھجرى
   )٣.(آيه به مسائل مختلف اين جنگ اشاره كرده است ٢٢سوره و در قريب 

  :سپاه مشركین از سه لشكر به ترتیب زير تشكیل شده بود
, عمروعاص, عكرمه بن ابوجھل, كه فرماندھانى چون خالدبن ولید, ـ لشكر قريش و ھم پیمانانش به رھبرى ابوسفیان بن حرب١

ساب بنى سلیم ـ مجموعه نیروھاى تحت فرماندھى ابوسفیان ـ با احت. صفوان بن امیه و عمروبن عبدود در آن شركت داشتند
اين نیروھا پس از نزديك شدن به مدينه در محلى ) ۴.(شتر به ھمراه داشتند ١۵٠٠اسب و  ٣٠٠نفر بودند كه بیش از  ۴٧٠٠

  .مستقر شدند)) رومه((موسوم به 
رث بن عوف و مسعود بن رخیله و حا)) عیینه بن حصن فزارى((به فرماندھى , ـ لشكر غطفان و ھم پیمانان آن ھا از قبايل نجد٢

  )۵.(اسب ھمراه اين لشكر بود ٣٠٠اردو زدند و تعداد )) إحد((كه در نزديكى , نفر ١٨٠٠جمعا به استعداد 
ھم چنین يھوديان بنى نضیر كه قريش را ھمراھى مى كردند و نقش آن ھا , ـ بنى اسد به فرماندھى طلیحه بن خويلد اسدى٣

. متحد احزاب محسوب مى شدند, يھوديان بنى قريظه ھم با شكستن پیمان. بیشتر تقويت فكرى و روحى اين حركت نظامى بود
احتماال مجموع . اما اين عدد به نظر اندكى اغراقآمیز مى رسد) ۶.(اكثر مورخان تعداد نفرات احزاب را مجموعا ده ھزار نفر گفته اند

  .نفر متجاوز نبوده است ٨٠٠٠سپاه قريش و متحدانش از حدود 
اسب بود كه برترى  ۶٠٠برخوردارى از سواره نظامى با حداقل , اه احزاب كه تا آن زمان در منطقه حجاز كم نظیر بودامتیاز عمده سپ

نگرانى عمده مسلمین از ھمین بخش سپاه احزاب بوده , به احتمال قريب به يقین. كامل آنان بر نیروھاى اسالم را تضمین مى كرد
م ھم بايد به نحوى طراحى مى شد كه بتواند سواره نظام دشمن را زمین گیر و بى اثر طبعا اولین اقدام موثر سپاه اسال. است

  .كند
  

  موقعیت مسلمانان
به نظر مى رسد كه اين قول ) ٧.(نفر بوده است ٣٠٠٠تعداد نفرات سپاه اسالم در جريان غزوه خندق , بنا به روايت ابن اسحاق

اال اين رقم با احتساب نوجوانان و جوانان و ھم چنین ھمراھى كراھتآمیز برخى از احتم. اندكى خوش بینانه و ھمراه با اغراق باشد
  )٨.(الزم به ذكر است كه تعداد اسب ھاى مسلمین در غزوه خندق سى و چند اسب بوده است. منافقین است

فاصله ) ٩.(رساندند) ص(براكرمسواران خزاعه خبر حركت احزاب را به پیام, بنا به گفته واقدى چھار روز پس از حركت قريش از مكه
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و ) ص(بنابراين پیامبر اكرم. ده تا دوازده روز راه بوده است, میان مكه و مدينه براى سپاھى كه با ساز و برگ جنگى حركت مى كرد
  .مسلمین تنھا شش تا ھشت روز براى اتخاذ ھرگونه تدبیر و تصمیمى فرصت داشته اند

  
  وضعیت عمومى مدينه و روحیه مسلمین

  :بايد به دو ركن ديگر توجه شود, عالوه بر رھبرى, سیاسى و نظامى, در ھر اقدام اجتماعى
شرايط ساختارى ھر جامعه و نحوه ارتباط و مناسبات افراد و كانون ھاى مختلف اجتماعى : ـ وضعیت و شرايط عمومى جامعه١

كه در , گسستگى يا ھمبستگى اجتماعى. اى دارددر روند تحوالت اجتماعى نقش تعیین كننده , متناسب با شرايط ھر جامعه
از جمله عوامل موثر در ھمبستگى يا , جامعه آن روز مدينه به كیفیت تعامل قدرت ھاى قبیله اى حاضر در شھر بستگى داشت

شرايط مطلوب اين ھمبستگى را , تدابیرى كه از قبل انديشیده شده بود. گسستگى نیروھاى درونى شھر به حساب مىآمد
و بناى مسجد جھت ايجاد انسجام در فعالیت ھاى مختلف جامعه از , عقد اخوت, انعقاد پیمان نامه عمومى مدينه. اھم كرده بودفر

  .جھت تحقق شرايط وحدت اجتماعى انديشیده بودند) ص(جمله اقداماتى بود كه پیامبراكرم
, عواملى چون كمیت و آمار نیروھاى در اختیار. است نیروى انسانى ركن اصلى در ھر اقدام مديريتى: ـ وضعیت نیروى انسانى٢

عواملى ھستند كه , نحوه و چگونگى تنظیم رابطه مديران ستادى و نیروھاى در صف, ارتباط درونى نیروھا, شرايط روحى نیروھا
تحقق شرايط مطلوب در صورت . مى توانند در زمینه سازى موفقیت يا عدم موفقیت يك اقدام اجتماعى يا نظامى تإثیر گذار باشد

نفش رھبرى و مديريت به عنوان عامل ھماھنگى و بھره بردارى از شرايط اجتماعى مناسب و نیروى , نسبت به دو عامل فوق
  .موضوعیت خواھديافت, انسانى آماده

و , مدينهبھترين تصوير از شرايط عمومى . جو عمومى شھر دستخوش تالطم گرديد, پس از انتشار خبر حركت احزاب در مدينه
دراين آيات با دقت شگفت انگیز و . آيه در سوره احزاب ارائه كرده است ١٧دسته بندى گروه ھاى حاضر در شھر را قرآن مجید طى 

از نظر قرآن اين گروه ھا به سه . پرده برداشته است, در جريان غزوه احزاب, روانكاوانه اى از روحیات و مواضع گروه ھاى مختلف
  :مى شونددسته كلى تقسیم 

) ص(اينان ياران خالص و فداكار پیامبر اكرم. كسانى كه در اين گروه جاى مى گیرند بسیار معدودند, مطابق آيات قرآن: الف ـ مومنین
اين آيه از سوره احزاب در حق اين . بوده اند كه در ھر شرايطى ھیچ گونه ترديدى در اعتمادشان به خدا و رسول ايجاد نمى شد

  :ه استگروه نازل شد
  )١٠(;و لما رءالمومنون االحزاب قالوا ھذا ما وعدنا اهللا و رسوله و مازادھم اال ايمانا و تسلیما

اين ھمان است كه خدا و فرستاده اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده : ((گفتند, و چون مومنان دسته ھاى دشمن را ديدند
  .آنان نیفزودو جز بر ايمان و فرمانبردارى , ))اش راست گفتند

در موقعیت ھاى , را مى پروراندند) ص(كسانى كه با اجبار و اكراه اسالم را پذيرفته بودند و در دل كینه رسول خدا: ب ـ منافقین
  : قرآن مجید اين گروه را معرفى و باطن آنان را آشكار كرده است. مناسب از ضربه زدن و خدمت به دشمنان اسالم دريغ نمى كردند

ل المنافقون و الذين فى قلوبھم مرض ما وعدنا اهللا و رسوله اال غرورا و اذ قالت طائفه منھم يا إھل يثرب ال مقام لكم و اذ يقو
  )١١(;...فارجعوا

خدا و فرستاده اش جز فريب به ما وعده اى : ((و ھنگامى كه منافقان و كسانى كه در دل ھايشان بیمارى است مى گفتند
  )).برگرديد, ديگر شما را جاى درنگ نیست, اى مردم مدينه: ((ز آنان گفتندو چون گروھى ا)). ندادند

معموال در شرايط حساس و در جريان , اينان مسلمانانى بودند كه به خاطر ضعف شخصیت يا ضعف ايمان: ج ـ معوقین و مرددين
  .تقل مى كردنداين روحیه را به ديگران ھم من, گرفتار ترديد و ترس مى شدند و عالوه بر آن, حوادث

و حتى گاھى در كنار منافقین و تحت , قرآن كريم در مواضع مختلف ضمن بررسى نھضت انبیا به اين گروه اجتماعى اشاره كرده
در سوره احزاب ھم خداوند ويژگى ھاى روانى و شخصیتى اين گروه را . از آن ھا ياد كرده است)) الذين فى قلوبھم مرض((عنوان 

  :آشكار كرده است
  )١٢(;د يعلم اهللا المعوقین منكم و القائلین الخوانھم ھلم الینا و ال تإتون الباس اال قلیالق

و جز اندكى روى به جنگ )) نزد ما بیايید: ((شما و آن كسانى را كه به برادرانشان مى گفتند] و مانع شوندگان[ خداوند كارشكنان
  .مى شناسد] خوب[ نمىآورند

گاھى با عذر و بھانه ھاى . با منافقین احساس ھمراھى و ھمگامى بیشتر مى كنند, شرايط بحرانى معموال اين گروه در سختى و
يا به جھت آينده نگرى و توجیه خود و , موضع مإموريت و مسئولیت خود را ترك كرده و چون باطنا منافق نیستند, به ظاھر موجه

  :قرآن مجید اين حاالت و روحیات را افشا مى فرمايد. سعى مى كنند خودشان را با رھبرى ھماھنگ نشان دھند, ديگران
  )١٣(;و يستاذن فريق منھم النبى يقولون ان بیوتنا عوره وما ھى بعوره ان يريدون اال فرارا... 

[ ,بى حفاظ نبود] لى خانه ھايشان[و)) خانه ھاى ما بى حفاظ است: ((و گروھى از آنان از پیامبر اجازه مى خواستند و مى گفتند
  . چیزى نمى خواستند] از جھاد[ جز گريز] نانآ

  :به ھمین دلیل بسیار غیر قابل اعتمادند. زيرا قدرت براى آنان اصالت دارد, اين گروه ھمواره در معرض بازگشت به كفر قرار دارند
  )١۴(;و لو دخلت علیھم من إقطارھا ثم سئلوا الفتنه التوھا و ماتلبثوا بھا اال يسیرا

قطعا آن را مى پذيرفتند و جز اندكى در , مورد ھجوم واقع مى شدند و آنگاه آنان را به ارتداد مى خواندند] مدينه[ و اگر از اطراف
  .درنگ نمى كردند] كار[ اين

, ھرچند در شرايط خطر چشمانشان از ترس, به تعبیر قرآن. متوقع و طلبكارند, در عین حال اين گروه اجتماعى گروھى پر مدعا
  :مدعى و طلبكار مى شوند, گستاخ, اما وقتى شرايط عادى شود زبان دراز, مشرف به مرگ را داردحالت چشمان 

اشحه علیكم فاذا جإ الخوف رإيتھم ينظرون الیك تدور إعینھم كالذى يغشى علیه من الموت فاذا ذھب الخوف سلقوكم بالسنه 
  )١۵(;...حداد اشحه على الخیر

[ چشمانشان در حدقه مى چرخد, د آنان را مى بینى كه مانند كسى كه مرگ او را فرو گرفتهو چون خطر فرارس, بر شما بخیالنند
  .بر مال حريصند; و چون ترس برطرف شود شما را با زبان ھايى تند نیش مى زنند; به سوى تو مى نگرنند] و

رھبرى پیامبر , روھاى اسالمدر مجموع مى توان گفت كه با توجه به شرايطى كه اشاره شد و نیز وضعیت كمى و كیفى نی
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  .در جنگ احزاب يكى از دشوارترين مديريت ھا در شرايط نامناسب بوده است) ص(اكرم
, مديريت نیروى انسانى, سازماندھى, تعیین استراتژى, ضرورى است ابعاد برنامه ريزى) ص(جھت شناسايى روش مديريت پیامبر

  .مورد دقت و بررسى قرار گیرد) ص(ريت و رھبرى رسول خدادر مدي, كسب اطالع و خبر رسانى و نظارت و كنترل
  
  برنامه ريزى و تعیین استراتژى) ١

) ص(پیامبراكرم, با بررسى جزئیات غزوه خندق به راحتى مى توان به اين واقعیت رسید كه پس از وصول خبر حركت احزاب
در شھر و بھره بردارى از كلیه امكانات و توانايى ھاى  بھترين تدبیر ماندن, جھت تحقق اين ھدف. سیاستى دفاعى را اتخاذ كردند

. ماندن در شھر مى توانست سپاه اسالم را به لحاظ پشتیبانى و تداركات در يك جنگ دفاعى طوالنى يارى دھد. درون شھرى بود
مھم , ه اى مى بخشیداسب كه به آن ھا تحرك فوق العاد ۶٠٠با توجه به برترى كمى سپاه دشمن و برخوردارى آنان از بیش از 

  .جلوگیرى از تھاجم اولیه دشمن و بى اثر كردن نقش سواره نظام بود, ترين اقدام
جلوگیرى از كسب موفقیت در تھاجم اولیه سپاه , بنابراين. به تھاجم اولیه بستگى داشت, موفقیت سپاھى چون سپاه احزاب

  .باشد) ص(مشركین مى توانست يكى از اھداف اولیه پیامبر اكرم
از آن جا كه . به حفر خندق فرمان دادند كه مى توانست ھدف يادشده را تإمین كند, ضمن اتخاذ سیاست تدافعى) ص(پیامبر اكرم

سرعت عمل آن حضرت در پذيرش و پیاده كردن اين پیشنھاد قابل توجه , مى گرفتند) ص(ھمه تصمیمات را در نھايت پیامبراكرم
  .است

  
  اھمیت و عظمت اين تصمیم

  :چنین برمىآيد كه خندق داراى ابعاد زير بوده است, مجموع اطالعاتى كه مورخان به دست مى دھند از
خندق در شمال شرق مدينه از ناحیه برج ھاى شیخان شروع شده و تا . طول آن حداقل پنج و حداكثر شش كیلومتر بوده است

) ١۶(كشیده مى شده است, ى كه اكنون مسجد فتح قرار داردغرب مدينه يعنى تا كوه بنى عبید و از آن جا به طرف جنوب تا محل
  .و از اين نقطه ھم تا مصلى امتداد داشته است

وجود موانع طبیعى و مصنوعى مى توانست , ھر چند مسیر دقیق خندق مشخص نیست و اين احتمال وجود دارد كه در مسیر
فاصله مناطق يادشده و ھم چنین با توجه به تقسیم كارى كه  اما در مجموع با توجه به, مسلمین را از حفر خندق بى نیاز كند

  .مسلما طول خندق از پنج كیلومتر كمتر نبوده است, انجام گرفت
نفر بوده است بپذيريم ـ چون ھر ده نفر مإمور حفر چھل  ٣٠٠٠اگر قول مشھور مورخان را كه مى گويند تعداد حفر كنندگان خندق 

  .طول خندق بايد در حدود شش كیلومتر برآورد شود, اند ـ بنابرايناز خندق بوده ) بیست متر(ذراع
و از آن جا تا تپه ذباب در شمال مدينه كشیده , مبدإ آن راتج و قلعه شیخان بود: مورخین مسیر خندق را چنین تشريح كرده اند

در . ر دارد كشیده مى شده استشده و سپس به طرف غرب تا كوه بنى عبید و از آن جا تا محلى كه ھم اكنون مسجد فتح قرا
  .خندق تا مصلى امتداد پیدا كرده است, چون نخلستان ھا و حرات, به رغم وجود موانع طبیعى, مغرب ھم جھت احتیاط

چرا كه به ھر حال بايد طورى طراحى مى شد كه يك چابك سوار با اسب نتواند از , عرض و عمق خندق نبايد كمتر از ده متر باشد
, و از طرف ديگر خندق خارج شود, ھمین قدر كه پیاده نظام دشمن نتواند از يك طرف وارد, اما در مورد عمق خندق. آن عبور كند

دكتر آيتى . بنابراين احتماال عمق خندق در حدود سه يا چھار متر بوده است. باشد) ص(مى توانست پاسخ گوى ھدف پیامبر اكرم
  )١٧.(آن ده متر و عمق آن پنج متر بوده استعرض , كیلومتر ۵/۵معتقد است كه طول خندق 

و تصريح مورخان به اين كه سواران خزاعه پس از حركت قريش به سرعت ) ده تا دوازده روز راه(با توجه به فاصله میان مكه و مدينه 
ق از ده روز كمتر بوده مسلما مدت حفر خند, رسانیده و موضوع را اطالع داده اند) ص(و ظرف مدت چھار روز خود را به پیامبر اكرم

  .است
  
  سازماندھى) ٢

سعد , افرادى چون سلمان فارسى, به ھمراه گروھى از مشاوران ايشان, )ص(پس از تعیین مسیر خندق كه توسط شخص پیامبر
. ودايجاد سازمان الزم براى نیل به ھدف نزديك يعنى حفر خندق ب) ص(نخستین اقدام رسول خدا, معاذ و سعدبن عباده انجام شد

تحت , مجموعا نزديك به سیصد گروه عمل كننده, كل نیروھاى موجود. اين كار به سرعت اما با دقت و ظرافت تمام انجام گرفت
با ھمه مسلمین از طريق سرپرستان انجام ) ص(ارتباط پیامبر اكرم. ھماھنگ شدند) مھاجر و انصار(مديريت يكى از بزرگان اصحاب 

فقط سرپرستان با رسول , رت با ھمه مسلمین ارتباطى صمیمى و مستقیم بود اما در امور محولهھر چند ارتباط آن حض. مى شد
چنان كه در ماجراى مواجه شدن گروه سلمان . اين نكته تلويحا از اشارات منابع تاريخى بر مىآيد. خدا ارتباط و تماس داشته اند

شايد بتوان نمودار ) ١٨. (برساند) ص(را به اطالع پیامبراكرمافراد گروه از سلمان مى خواھند موضوع , فارسى با سنگ سختى
  :سازماندھى نیروھا جھت حفر خندق را به ترتیب زير ترسیم كرد

  
  مديريت نیروى انسانى) ٣

جھت ايجاد انگیزه و تشديد فعالیت مسلمین قسمتى از مإموريت حفر خندق را به ) ص(چنان كه از نقشه برمىآيد پیامبر اكرم 
براى آن كه میان انصار ھم نوعى رقابت به وجود آيد آنان را به سه گروه . و بخش بزرگ ترى از آن را به انصار سپردند مھاجرين

زيرا ھر تقسیم بندى ديگرى ممكن بود با توجه به , اين تقسیم بندى برمبناى نزديكى قومى و قبیله اى انجام شد. تقسیم كردند
سرمنشإ بروز مشكالت و مسائلى , ین كه بسیارى از آن ھا تازه به اسالم گرويده بودندفرھنگى و قومى مسلم, اختالفات فكرى

  )١٩.(نمونه خوبى براى اثبات اين مدعا است, بروز اختالف بر سر سلمان كه نه از انصار بود و نه وابسته به مھاجرين. باشد
  

  نقشه احتمالى خندق
اين تدبیر تا حد گروه ھاى عمل كننده ھم ادامه . ت تسريع كار استفاده كردنداز رقابت میان قبايل جھ, آگاھانه) ص(پیامبر اكرم

ھر چھل ذراع از مسیر خط كشى شده را به ده نفر محول , با اعمال تقسیم كارى حساب شده میان افراد) ص(رسول اهللا. يافت
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گروه میان افراد آن گروه ھم رقابت ايجاد مى  بلكه در درون ھر, بدين ترتیب نه فقط قبايل و طوايف با ھم رقابت مى كردند. كردند
  .ضمن اين كه حوزه كار ھر گروه كامال مشخص بود و تداخلى در مسئولیت ھا ھم پیش نمىآمد. شد

   

  )ص(اقدامات انگیزشى پیامبر
صوصا آخرت توجه دادن مسلمین به اصول اعتقادى و مخ, جھت پیشبرد ھر چه سريع تر حفر خندق) ص(يكى از تدابیر پیامبراكرم

شور و نشاط كار در , با تعلیم اين اصل سازنده كه زندگى حقیقى حیات اخروى است و زندگى دنیوى گذرا و بى اعتبار است. بود
از زبان ) ص(رسول خدا, نكته در خور توجه اين كه به خاطر محدوديت زمانى و ضرورت تإثیر فورى سخن. مسلمین زيادتر مى شد
  .استفاده مى كردند, ن روز بودشعر كه موثرترين زبان آ

  :در جريان حفر خندق اين بیت را تكرار مى كردند) ص(مى گويد پیامبراكرم)) طبقات((به عنوان نمونه ابن سعد در 
  اللھم ان الخیر االخره 

  )٢٠(فاغفر لالنصار و المھاجره
  :و يا به قولى

  العیش اال عیش االخره
  فاغفر لالنصار و المھاجره

  :و يا
  لو ال إنت ما اھتدينااللھم 

  )٢١(و التصدقنا و الصلینا
با اين روش بر اصول تإكید مى , براى آن كه مسلمین ھدف اصلى را گم نكنند و بدانند كه زحماتشان در چه جھت و براى چیست

خود را با ھدف يا اھداف شايد از ھمین نكته بتوان به اين نتیجه رسید كه در ھر اقدام مديريتى الزم است مدير دائما رھروان . كردند
از روش آموزش غیر ; از بھترين روش ممكن جھت انجام اين مھم استفاده كرده اند) ص(پیامبراكرم. آشنا و آنان را توجیه نمايد

  .مستقیم و با بھره گیرى از زبان شعر كه تإثیرى فورى و ماندگار داشت
  :قابل استنباط است) ص(از شیوه مديريت پیامبرموارد زير , جھت تقويت روحیه مسلمین و فعال تر كردن آنان

, به طورىكه به گفته بسیارى از مورخان, در كار حفر خندق) ص(الف ـ مشاركت مستقیم و جدى و ھمه جانبه شخص رسول اهللا
ص در كنار به اتفاق گروھى از اصحاب مومن و مخل) ص(نیروھاى عادى مجاز بودند شب ھا محل كارشان را ترك كنند اما پیامبراكرم

بلكه آن حضرت خود خاك , اين مشاركت به رھبرى و ھدايت مسلمین محدود نبود, نكته قابل توجه اين كه) ٢٢.(خندق مى ماندند
  .حمل مى كردند و ھر جا مسلمین در حفر خندق گرفتار مشكل مى شدند از آن جناب استمداد مى كردند

روحیه با نشاط پیامبر چنان بر اصحاب تإثیر . ه را به نیروھا ھم منتقل مى كرداين روحی) ص(ب ـ حضور شاد و با نشاط پیامبر اكرم
ھم تا آن جا كه اين شوخى ھا ) ص(پیامبر اكرم. گذاشته بود كه آنان حتى بیش از مواقع عادى با يكديگر شوخى و مزاح مى كردند

  )٢٣.(آن را منع نمى كردند, برخوردى با ارزش ھاى الھى و اسالمى و شخصیت افراد و اداره امور نداشت
ج ـ خواندن سرودھاى دسته جمعى يكى ديگر از اقداماتى بود كه ضمن جلوگیرى از پرداختن مسلمین به بحث ھاى تضعیف كننده 

تمامى اين سرودھا داراى بار . موجب شادى و نشاط و تقويت روحیه مسلمانان مى شد, روحیات و ايجاد كننده اضطراب عمومى
  )٢۴.(رات تربیتى بسیار خوبى بودارزشى و تإثی

زشت روى و مبتال , به مرد نیكوكارى مربوط مى شد به نام جعیل كه به گفته واقدى, يكى از سرودھايى كه مسلمین مى خواندند
ه ھمین نام او را از جعیل به عمرو تغییر دادند و ب) ص(پیامبر اكرم. به بیمارى پوستى بود اما در جريان حفر خندق ھمكارى مى كرد

  :مناسبت مسلمین اين بیت را سروده و دسته جمعى تكرار مى كردند
  سماه من بعد جعیل عمرا

  و كان للباس يوما ظھرا
  )٢۵.(ھم با تكرار آخرين كلمات ھر مصرع با آنان ھمراھى مى كرد) ص(گفته اند پیامبر اكرم

به , ستفاده موثر از ھمه نیروھاى درگیر در حفر خندق بودا, در مديريت نیروى انسانى) ص(د ـ يكى ديگر از تدابیر پیامبر اكرم
برخالف روش ھاى تنبیھى و . طورىكه از سست ايمانان و حتى منافقین ھم در حد مطلوب بھره بردارى و استفاده مى شد

خاطى و قاصر در  توبیخ و تنبیه مستقیم افراد, در جريان غزوه احزاب, مخصوصا در شرايط جنگى, انضباطى موجود در جوامع مختلف
نظامى را طراحى كرده بودند كه در آن فرد خاطى خود به خود ) ص(پیامبر اكرم. انجام وظیفه توسط پیامبر ديده نشده است

  )٢۶.(به نقل واقدى در جريان حفر خفدق اگر از كسى سستى مى ديدند به او مى خنديدند. سرشكسته و شرمسار مى شد
البته چنان كه قرآن به صراحت . ناگزير از كاركردن بودند, منافق ھم از ترس ريشخند ديگران چنین بود كه افراد سست ايمان و

و مومنان ) ص(اما اين شیوه عمل پیامبراكرم) ٢٧.(اين گروه ھا به بھانه ھاى مختلف از زير كار شانه خالى مى كردند, فرموده است
در ھمراھى با مومنان ايجاد نشده و در حد امكان از توانايى ھاى آن ضمنا براى آنان حقى , باعث شده بود كه آنان گستاخ نشوند

  .ھا ھم بھره بردارى مى شد
  
  ارتباطات) ۴

كسانى كه مسئولیت خبررسانى و . مستقیم و بى واسطه بود, در جريان غزوه خندق با نیروھاى اسالم) ص(ارتباط پیامبر اكرم
به طور , را به واحدھاى مختلف و گزارش مسائل و مشكالت واحدھا را به آن حضرت عھده دار بودند) ص(فرامین رسول خداابالغ 

اسب در اختیار داشتند كه در جريان حفر خندق و نیز پس از آن در  ٣۵مسلمین قريب به . مستقیم با آن حضرت ديدار مى كردند
مسلمین براى , پس از حفر خندق. استفاده مى شد, د ارتباط و خبر رسانى سريعجريان محافظت از خندق جھت ھماھنگى وايجا

بر آنان , ھر يك از اين درھا نگھبانانى داشت و زبیر بن عوام به عنوان فرمانده كل, )احتماال ھشت در(خندق درھايى قرار دادند 
, ژيك خندق تعبیه شده بود توسط عبادبن بشرارتباط میان اين دروازه ھا كه در نقاط حساس و استرات) ٢٨.(نظارت مى كرد
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  .با سرعت تمام و با استفاده از اسب انجام مى شد, در آن مستقر بودند) ص(سرپرست نگھبانان چادر فرماندھى كه پیامبراكرم
فرموده بودند كه  كلمات يا عباراتى را تعیین) ص(پیامبر اكرم, ھم چنین پس از اتمام كار حفر خندق و استقرار نیروھا در دو طرف آن

ھم . ھم به منزله اسم رمز تلقى مى شد و واسطه شناسايى بود و ھم جھت خبررسانى سريع مورد استفاده قرار مى گرفت
از سوى , چنین شعارھاى ويژه اى جھت برقرارى ارتباط مسلمین با يكديگر و با چادر فرماندھى كه در دامنه كوه سلع مستقر بود

موظف بودند شعار , افرادى كه مستقیما با آن موقعیت روياروى مى شدند, ه مجرد برخورد با موقعیت ويژهب. حضرت تعیین شده بود
مسلمین چند بار از , از طريق ھمین شبكه ارتباط سريع. خاصى ـ مثال اهللا اكبر ـ را تكرار و ديگر نیروھا را از موقعیت خود آگاه سازند

  ) ٢٩.(موقع آن را دفع كردند به, رخنه و نفوذ نیروھاى دشمن آگاه شده
گاھى ھم از شعاردادن دسته جمعى براى . ھمه اين اسامى رمز و واژگان ارتباطى بار ارزشى داشت, نكته در خور توجه اين كه

  .تدارك جنگ روانى علیه دشمن استفاده مى شد
  
  نظارت و كنترل ) ۵

طراحى نظام . افراد در جريان حفر خندق نظارتى غیر مستقیم بودبر عملكرد ) ص(نظارت پیامبر اكرم, چنان كه قبال ھم اشاره شد
, موجب ايجاد نظام نظارت و كنترل ھمگانى و عمومى شده بود, تقسیم كار دقیق و رقابت ايجاد شده میان گروه ھاى عمل كننده

نوعى حضور و غیاب غیر مستقیم  در عین حال. به گونه اى كه مى توان گفت ھمه افراد خندق بركار يكديگر نظارت و كنترل داشتند
بدين ترتیب كه ھر كس ناگزير از ترك موضع مإموريت بود از شخص رسول , ھم نسبت به شاغلین در حفر خندق اعمال مى شد

چنان كه قرآن مجید ھم در . در آمده بود, اجازه مى گرفت و اين به عنوان يك روحیه عمومى كه جنبه ارزشى ھم داشت) ص(اكرم
جھت ) ص(اجازه گرفتن از پیامبر اكرم, يكى از مالك ھا و مشخصه ھاى تعیین اعتقاد و ايمان افرا, ب اشاره فرموده استسوره احزا

  .غیبت موقت بود
طراحى نظامى بود كه براساس آن نوعى نظارت ھمگانى و خودجوش در میان ) ص(وجه بارز نظام نظارتى پیامبر اكرم, بنابراين

اين نظام نظارتى كه بر مبناى اعتماد كامل میان رھبر و رھروان طراحى شده بود مى توانست . ه بودنیروھاى اسالمى ايجاد شد
  .موجب تقويت اعتماد به نفس و بارورى شخصیت افراد شود

 كمتر از(موفق شدند كار عظیم و شگفت انگیز حفر خندق را در مدت كوتاه ) ص(با توجه به مجموعه عوامل فوق بود كه پیامبر اكرم
توانست احزاب را شكست دھد و آخرين ) ص(در اين غزوه قدرت رھبرى و مديريت رسول اهللا, سرانجام. به انجام رسانند) ده روز

  .تھاجم سپاه متحد شرك و كفر را ناكام كند
  :پى نوشت ھا

  )س(عضو ھیئت علمى گروه تاريخ ـ دانشگاه الزھرإ ) س(عضو ھیئت علمى گروه تاريخ ـ دانشگاه الزھرإ . ١
, محمدبن عمر واقدى و ابن سعد, ھم چنین محمدبن جرير طبرى ٢٢۴;ص , ٣ج ) ق١٣۵۵, مصر(السیره النبويه , ابن ھشام. ٢

  .شروع اين غزوه را در ذيقعده سال پنجم دانسته اند
  .٢۵- ٩آيات ) ٣٣(و احزاب  ۶۴-۶٢آيات ) ٢۴(نور ٢٧;-٢۶آيات ) ٣(آل عمران ٢١۴;آيه ) ٢(بقره. ٣
  .٣٣١ص , ٢ج) ١۴٠٩, بى نا, بیروت(تحقیق الدكتور مارسدن جونس , مغازى, )معروف به واقدى(عمر واقد  محمد بن. ۴
  .٣٣٢ص , ھمان. ۵
  .١٠٧٣ص , ٣ج , تاريخ الرسل و الملوك, و محمد بن جريرطبرى ٢٣٠ص , ٣ج , ھمان, ابن ھشام ٣٣۵;ص , ٢ج , ھمان, واقدى. ۶
  .٢٣١ص , ھمان, ابن ھشام. ٧
  .٣۴٣ص , ١ج , ھمان, مر واقدىمحمدبن ع. ٨
  .٣٣٣ص , ٢ج , ھمان. ٩

  .٢٢آيه ) ٣٣(احزاب . ١٠
  .١٣ـ١٢آيات , ھمان. ١١
  .١٨آيه , ھمان. ١٢
  .١٣آيه , ھمان. ١٣
  .١۴آيه , ھمان. ١۴
  .١٩آيه , ھمان. ١۵
تاريخ پیامبر اسالم , و محمدابراھیم آيتى ١٠۶٩ص , ھمان, محمدبن جريرطبرى ٣٣٨;ص , ٢ج , ھمان, محمدبن عمر واقدى. ١۶

  .٣٨١ص ) ١٣۶٢, دانشگاه تھران, تھران(
  .٣٨٢ص , ھمان, محمد ابراھیم آيتى. ١٧
  .١٠٧٠ص , ٢ج , ھمان, محمدبن جريرطبرى. ١٨
در جريان حفر خندق ھر يك از مھاجر و انصار سعى مى كردند سلمان را كه براى اولین بار دراقدامات جمعى مسلمین شركت . ١٩

  .د نسبت دھندبه خو, مى كرد
  .۵١ص , ٢ج , طبقات, ابن سعد. ٢٠
  .ھمان, و ابن سعد ٣٣۶ص , ٢ج , ھمان, محمدبن عمر واقدى. ٢١
  .ھمان, محمدبن عمر واقدى. ٢٢
  .ھمان, ھمان و ابن سعد: ك.ر. ٢٣
  .۵٢ص , ھمان, و ابن سعد ٣٣۴ص , ھمان, محمدبن عمر واقدى: ك.ر. ٢۴
  .٣٣۵ص , ھمان, عمر واقدىو محمدبن  ٢٢٧ص , ھمان, ابن ھشام. ٢۵
  .٣٣٢ص , ھمان, محمدبن عمر واقدى. ٢۶
  ).١٣آيه ) ٣٣(احزاب)) (و يستاذن فريق منھم النبى يقولون ان بیوتنا عوره وما ھى بعوره ان يريدون اال فرارا. ((٢٧
  .۴٠٩ص , ١ج , تاريخ, يعقوبى. ٢٨
 .٣۵٣-٣۴۶ص , ھمان, محمدبن عمر واقدى: ك.ر. ٢٩


