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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم، شماره هجدهمسال 

 07، شماره مسلسل 6931 تابستان

 

 در تدارک غزوه تبوک یامبرپ یزهانگ یبازکاو

 

 21/8/41: ییدتأ یختار  21/21/49 :یافتدر یختار

 * یمحمد ولو یعل 

 **زاده  یبخش یهسم

سه رویکرد در  داد. رخ پیامبر هجرت سال نهمین در تبوک، غزوه

، «های گذشته پاسداری از سنّت»خورد:  جامعه اسالمی آن روزگار به چشم می

بندی سیاسی  در سازمان خود ای قبیله و فردی جایگاه تحکیم و قدرت تثبیت»

در چنین «. جاهلی های سنّت با دینی و مقابله های آموزه پایبندی به»و « جدید

های نوین، در  ساختن ارزش برای نهادینه های پیامبر ای، اقدامجامعه

توان از های نظامی ایشان را هم می شد و حرکتنبال میهای مختلفی د قالب

 این زاویه نگریست. 

 پیامبر ها و سخنان شناسی، اقدامدر این نوشتار، با استفاده از روش گونه

ها و گفتارهای آن حضرت در غزوه خیبر  در غزوه تبوک بررسی شده و با اقدام

توان گفت برخالف غزوه خیبر مقایسه گردیده است. بر اساس این مقایسه، می

که هدف اصلی آن نظامی بود، غزوه تبوک با هدفی عمدتاً اجتماعی ـ سیاسی 

 ریزی شده بود. برنامه

                                              

 .a.valavi@alzahra.ac.ir: یانامهدانشگاه الزهراء، را یعلم یئتعضو ه  *

 .bakhshizadehsomaye@gmail.com  :یانامهاسالم دانشگاه لرستان، را یختار یدکتر یدانشجو  **
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 های اسالمی. غزوه تبوک، غزوه خیبر، مدینه، ارزش، پیامبر: کلیدواژگان
 

 . مقدمه1

 های برنامه و اهداف نظامی آن، صورت وجود با تبوک،  در جریان غزوه رسد که می نظر به

 با زیرا شود؛ می حاصل تاریخ  مطالعه با اوّلیه، این استنباط. شدند می گیری پی تری بنیادی

 های گزارش. نشد انجام دشمن با برخوردی نظامی، حرکت این  گسترده ابعاد وجود

 همین در اما دهند؛ می جلوه نظامی مانوری به شبیه بیشتر را غزوه تبوک تاریخی،

 مورد خاصی دقت و ریزبینی با  پیامبر فرمان تحت نیروهای حرکت جزئیات ها، گزارش

 پوشی چشم و تبوک جنگ به قرآن کریم  ویژه توجه دیگر، سوی از. گرفته است قرار توجه

 اصحاب رفتارشناسی به اش ویژه توجه و نیز جنگ نظامی اهداف از مقدس کتاب این

 بخشد می قوت را این فرضیه انعکاس یافته، توبه  سوره 212تا  77آیات  در که پیامبر

 نشده ریزی برنامه و گذاری هدف روم، امپراتوری با مستقیم رویارویی برای تبوک  غزوه که

 .بود

تبوک، حرکتی نظامی یا تدبیری   غزوه»ای با عنوان  مقاله آزمون این فرضیه، درجهت 

 در دیگری و تبوک  غزوه در یکی که پیامبر سخنرانی دو ، بین«اجتماعی ـ سیاسی

ها  و مقایسه گزاره سنجی  روش فراوان از استفاده با بود، شده ایراد موته عازم سپاهیان میان

 که داد نشان بررسی، این از حاصل نتایج 1ای صورت گرفت. در تحلیل محتوا، مقایسه

 محدوده یک در تقریباً که نظامی مهمّ حرکت دو این درباره پیامبر های سخنرانی

. دارند متفاوت کامالً محتوایی شدند، ریزی برنامه مشابهی هدف با مقابله برای و زمانی

 مؤته، عازم سپاهیان جمع در پیامبر محتوای سخنرانی درصد از49 از بیش

 تبوک، در ایشان سخنرانی تقریباً تمامی محتوای که حالی در دارد؛ نظامی گیری جهت

های ویژه  ریزی و یا توصیه برنامه آن، در و است سیاسی ـ محتوای اجتماعی دربرگیرنده

در تبوک، برای اطمینان بیشتر  پس از بررسی سخنرانی پیامبر .شود نمی دیده نظامی



 3  07، شماره مسلسل 6931 تابستان، دومسال هجدهم، شماره              

 همان فرضیه را دیگر بار آمده و تقویت فرضیه مورد نظر، بر آن شدیم تا دست نتایج بهاز 

 بار نیز با استفاده از گونه دیگر از روش تحلیل محتوا که این دهیم. قرار بررسی مورد

 باشد، همان نتایج به دست آمد.  می متن تفسیر برای علمی و پژوهشی روشی

 فنّ حقیقت، در محتوا، تحلیل» گونه نگاشت که: توان این در تعریف این روش، می

 محتوا، تحلیل روش 2«محتواست. تحلیل و تفسیر منظور به کمّی و اصولی عینی، پژوهش

 و شده نوشته خاص مفاهیمی و پیام انتقال برای که کند می پیدا معنا متونی در خصوص

 صورت به ها، نامه این در نهفته مفاهیم تا کند می کمک و باشند مشخص ماهیتی دارای

 که ای عامیانه کلمات مورد در محتوا رو، تحلیل ازاین. شوند بازیابی و استخراج مند نظام

 متن توسط که هایی پیام. رود نمی کار به هستند، مشخص و بدیهی ساده مفاهیم دارای

 باید محتوا، تحلیل واسطه به باشد. بنابراین، مختلفی معانی دارای تواند می شود، می منتقل

 صورت به ها، پیام این تحلیل و بازشناسی روش. بازشناخت را پیام آن اصلی معانی

  3کنند. می تبعیت مشخصی دستورات و قوانین از بوده، مند م نظا

 سخنان و ها شناسی در تحلیل محتوا، تمام اقدام روش گونه استفاده از این پژوهش با

 برای قبلی نیت با و زمانی  محدوده یک دو غزوه تبوک و خیبر را که در در پیامبر

 الزمهکرده است.  بودند، مورد بررسی قرار داده و با یکدیگر مقایسه  شده ریزی برنامه جهاد

با  رو، ازاین. بود خیبر و تبوک دو غزوه به مربوط روایات به دسترسی پژوهشی، چنین انجام

های قرون سوم و چهارم هجری قمری  توجه به انعطاف روشِ اتخاذشده و اولویت گزارش

های مورد مقایسه از این دو غزوه، از  ها در متون قرون بعد، گزارش بودن داده و تکراری

، 4واقدی مغازیاند از:  ترین منابع تاریخی این دو قرن اقتباس شد. این منابع، عبارت مهم

  .9تاریخ طبریو  8فتوح البلدان، 7تاریخ یعقوبی، 6السیرة النبویة ،5طبقات الکبری

های بسیاری  نزد محققان، پژوهش گفتنی است، با توجه به اهمیت غزوات پیامبر

و جامعه آن روز صورت گرفته است که غزوه تبوک  درباره این بُعد از زندگانی حضرت
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، از دید ن حیات رسول خداترین لشکرکشی مسلمانان در زما نیز به عنوان بزرگ

 تیزبین آنان مخفی نمانده است؛ از جمله: 
در غزوه تبوک بر اساس  شناسی و تبیین رفتاری صحابه پیامبر سنخ»ـ مقاله 

 ؛10، نوشته علی محمد ولوی و هدیه تقوی«سوره توبه
 .11سعد الشعویر ، اثر محمدبن«غزوه تبوک وما فیها من المعجزات»ـ و مقاله 

 مورد موضوع نخست، کند، می متمایز ها پژوهش دیگر از را پژوهش این آنچه اما
 آن، اساس بر که محتواست تحلیل کیفی ـ کمّی روش از استفاده سپس، و آن، بررسی

 .نماید می معرفی و شناسایی گیری و تدارک غزوه تبوک را از شکل هدف پیامبر اکرم

 شناسی موضوع . گونه2

توان  در تدارک هریک از دو غزوه تبوک و خیبر را می پیامبرتردیدی نیست که نیت 

 وجو کرد. سیره عملی پیامبر گرامی اسالم در سیره نظری و عملی آن حضرت جست

رو،  ها، و سیره نظری حضرتش در گفتار و سخنان ایشان بازتاب یافته است. ازاین در اقدام

ائات این دو غزوه، مورد توجه قرار تفکیک و با توجه به اقتض هرکدام از این محورها به

در  ها و سخنان پیامبر گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. شایان ذکر است که اقدام

غزوه خیبر، تا هنگام شروع درگیری نظامی میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت؛ تا به 

 این ترتیب، شرایط یکسانی برای مقایسه میان این دو غزوه مهیا گردد. 

 تقسیم رفتاری گونه چهار به توان می را غزوه دو این در و سخنان پیامبر ها اقدام

 . نظامی و قضایی سیاسی، ـ اجتماعی عبادی، ـ اعتقادی: از اند عبارت که نمود

به اصحاب یا   های کالمی و فقهی پیامبر اکرم توصیه :. اعتقادی ـ عبادی1ـ2

شناختی و رفتارهای آن حضرت در  ، هستی شناختی شناختی، انسان بیان رهنمودهای معرفت

توان در این گونه رفتار  امور عبادی و اعتقادی چون دعا و استغاثه در پیشگاه خداوند را می

 جای داد.
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 اموری درباره رسول خدا ها و گفتارهای اقدام مجموعه :سیاسی ـ . اجتماعی2ـ2

 قبیله یا جریانی فرد، سنّت، مقابل در گیری سیاسی، موضع ـ چون رهنمودهای اجتماعی

 تحت عنوان اجتماعی ـ سیاسی ثبت شده است. قبیل، این از اموری و خاص

در خصوص دعاوی   های پیامبر های حقوقی، گفتارها و اقدام توصیه :. قضایی3ـ2

 قضایی، ذیل این عنوان شناسایی خواهد شد.

 سپاه، تجهیز و مهیاکردن در راستای ها و سخنان پیامبر اقدام :. نظامی4ـ2

 جهت در تصمیماتی اخذ و مختلف مناطق به نظامی نیروهای فرستادن فرماندهان، انتخاب

  .داد جای گونه رفتار این در توان می را دشمن با رویاروی برای بیشتر آمادگی
 

 تبوک غزوه در پیامبر شده توسط های انجام اقدام: 1جدول 

 گونه اقدام مقوله محوری شده در غزوه تبوک های گزارش اقدام شماره

1 

سازی سپاه برای  جریان آماده در پیامبر

 راه در که کردند می غزوه تبوک، مردم را ترغیب
 12سپاهیان بدهند. به مَرکب و نفقه خدا

 تجهیز به مردم تشویق
  سپاه

 نظامی

2 

 به را بسیج نیرو، اشخاصىبرای   پیامبر

 اعزام همچنین شهر مکه مختلف و سوی قبایل
 13دهند. حرکت جنگ براى را آنها تا داشت؛

 برای عمومی فراخوان
 جنگ در شرکت

 نظامی

3 

 اطالع به آشکارا را موضوع حضرت، آن
 براى را خود امکانات تمام تا رساند مسلمانان

 داد اطالع مسلمانان به نیز و سازند آماده جنگ
 14دارد. قصدى چه و رفت خواهد راه کدام از که

رسانی عمومی  اطالع
در مورد هدف و مسیر 

 غزوه

 نظامی

4 
 رسیدن از قبل زن، یک خرمای محصول خرید

 15بازگشت. هنگام به سپاه آذوقه جهت تبوک؛ به
 نظامی تأمین آذوقه سپاه

5 
 مگر نیاید؛ بیرون ما با کسی فرمود: پیامبر

 16باشد. داشته رام و قوی مرکوبی

اعالم نوع تجهیزات 
مورد نیاز برای طیّ 

 مسیر 

 نظامی
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 فراوان پاپوش و کفش: فرمود خدا رسول

 در باشد، داشته پا به کفش تا مرد که بردارید
 17است. سواره حکم

 تجهیزات نوع اعالم
 طیّ برای نیاز مورد

 مسیر
 نظامی

7 

 معروف هاى خاندان از هریک به پیامبر

 لوایى یا رایت داد که دستور عرب قبایل و انصار
 18بردارند. خود براى

 کردن مشخص
 سپاه داران پرچم

 نظامی

8 
صدور فرمان در خصوص طهارت عرق بدن، 

 19بزاق دهان و ادرار اسب.
 حکم به عدم نجاست

 اعتقادی
 عبادی ـ

9 

 مردم نمود، حرکت تبوک از  پیامبر چون

 این در.  شدند خوراکى مواد شدید کمبود گرفتار
 هرکس: کرد اعالن خدا رسول منادى هنگام،

 آنگاه.. بیاورد. را خود خوراک باقیمانده
 رکعت دو و گرفت وضو و برخاست پیامبر

 به بلندمرتبه خداوند تا کرد دعا و گزارد نماز
 20دهد. برکت ها آن

دعا برای افزایش 
 آذوقه سپاه

 اعتقادی
 عبادی ـ

10 

 را مردم و نهاد به راه رو خدا ... رسول

 خدا! رسول اى: گفتند پس رسید. سختى تشنگى
 پس،. داد می آب به ما خواندى، می را خدا اگر
 21ساخت. سیرابشان خدا و کرد دعا

 باران نزول برای دعا
 اعتقادی

 عبادی ـ

11 

 سرزمین به سفر هنگام در قتاده، ابی روایت به بنا
 هنگام، این در. شد مواجه آبی بی با لشکر تبوک،
و  کرد طلب را کوچکی ظرف پیامبر

 انگشتانِ میان از نهاد که آن در را خود انگشتان
 آب مردم همه که جوشید آب چندان ایشان

 خود هاى مرکب و ها اسب و نوشیدند و برداشتند
 22کردند. سیراب را

 دعا برای افزایش آب
 اعتقادی

 عبادی ـ

12 

 آب سراغ به  را حضیر اسیدبن خدا رسول

. بودند تبوک و حجر میان هنگام، آن و  فرستاد
 او. دید  زنى دست در آبى مشک  حضیر اسیدبن

 دعا برای افزایش آب
 اعتقادی

 عبادی ـ
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 آورد و پیامبر پیامبر برای را مشک

 سپس، .دهد برکت آن به خداوند تا نمود دعا
 ظرفى هیچ و! دهم آب را همه تا بیایید: فرمود
 23نمود. آب پُر از را آن اینکه مگر نماند؛ باقى

13 

 گروهى شد متوجه تبوک در پیامبر روزى

 گفتند: است؟ خبر چه: فرمود اند. شده جمع
 چه هر و کشته را شترى جهنى مکیث بن رافع

 براى را بقیه و برداشته داشته، احتیاج خودش
 هرچه داد دستور  پیامبر. است گذاشته مردم

 این: فرمود و بازگردانند اند، برداشته مردم و رافع
! نیست حالل و است شده غارت اموال از شتر،

. است داده اجازه صاحبش خدا! رسول اى گفتند:
 داده اجازه هم او اینکه فرض بر حتی :فرمود

 24باشد، حالل نیست.

بودن  به حرام حکم
 شده اموال غارت

 اعتقادی
 عبادی ـ

14 
 ماجرای در لصیت زیدبن نفاق آشکارنمودن

 25حضرت. آن شتر شدن گم
 و منافق افراد معرفی

 ها آن  توطئه خنثاکردن

اجتماعی 
 ـ سیاسی

15 

منافقانه برخی  عمل خنثانمودن و افشاکردن

 که حمیر بن مخشی و ثابتبنودیعة افراد، مانند

 26ترساندند. می رومیان با جنگ از را مردم

 و منافق افراد معرفی
 ها آن  توطئه خنثاکردن

اجتماعی 
 ـ سیاسی

16 

 از برخی جاماندن بر مبنی اخباری رسیدن
آنان  مورد در  پیامبر سخنان و سپاهیان،

 خیری اگر که بگذارید را او: که مضمون بدین
 و کند می ملحق شما به را او خداوند باشد، او در

 آسوده او از را شما خدا باشد، نداشته خیری اگر
 27است. کرده

 و منافق افراد معرفی
 ها آن  توطئه خنثاکردن

اجتماعی 
 ـ سیاسی

17 

 به نکردن عمل دلیل به منافق چند نفرین و لعن
 آن از که ای چشمه آب از خوردن و ایشان دستور

  28بودند. شده نهی

 

 و منافق افراد معرفی
 ها آن  توطئه خنثاکردن

اجتماعی 
 ـ سیاسی
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 از گروهى که دادند اطالع خدا به رسول

 و کرده اجتماع ... یهودى سویلم  خانه در منافقان
 از را مردم وسیله، بدان تا کنند می طرح نقشه

 را عبيداهللبنطلحة... ایشان  بازدارند شما با آمدن

 خانه و بروند بدانجا تا کرد مأمور تن چند با
  29زنند. آتش را مزبور

 و منافق افراد معرفی
 ها آن  توطئه خنثاکردن

اجتماعی 
 سیاسی ـ

19 
 مسجد زدن آتش بر مبنی پیامبر دستور

 30بود. شده ساخته منافقان توسط ضرار که

 و منافق افراد معرفی
 ها آن  توطئه خنثاکردن

اجتماعی 
 ـ سیاسی

 31قیس جدبن نفاق آشکارنمودن 20
 و منافق افراد معرفی

 ها آن  توطئه خنثاکردن

اجتماعی 
 ـ سیاسی

21 
 عقبه اصحاب توطئه آشکارنمودن و خنثاکردن

 32داشتند. را پیامبر ترور قصد که
 و منافق افراد معرفی

 ها آن  توطئه خنثاکردن
اجتماعی 
 ـ سیاسی

22 
 از مرد 82) نشینان بادیه از گروهی عذر نپذیرفتن

 33غزوه تبوک. در نکردن شرکت برای( غفار بنی
 و منافق افراد معرفی

 ها آن  توطئه خنثاکردن
اجتماعی 
 ـ سیاسی

23 

 پیامبر و وزید شدیدى باد تبوک در گویند

 که است منافقى مرگ مناسبت به این: فرمود
 به هنگامی که. است بوده بزرگ بسیار او، نفاق

 بزرگ، منافقان از یکى دیدند بازآمدند، مدینه
  34است. مرده

 مرگ دادن خبر
  بزرگ منافقی

اجتماعی 
 ـ سیاسی

24 

خود که متشکل از  لشکر همراه ، ابىّ بن عبداهلل
پیمانان یهودی و منافقش بود، برای رفتن به  هم

اردو زد.... اما  تبوک در کنار لشکر پیامبر

 ابىّ ابن نمود، حرکت خدا رسول همین که

کردند و به این  خوددارى حرکت از و همراهانش
 35طریق، بار دیگر نفاق آنان آشکار شد.

 نفاق آشکارنمودن
 و ابی بن عبداهلل

 انشهمراه

اجتماعی 
 ـ سیاسی

25 
 که مردی عمل مورد در پیامبر قضاوت

 36بود. کشته غیرعمد را به طور زنش
 قضایی قضایی رسیدگی

26 
 میان که نزاعی مورد در  پیامبر قضاوت

  37داد. رخ مسلمانان از یکی با منبه بن یعلی مزدور
 قضایی قضایی رسیدگی
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 سر بر که مرد دو میان در  پیامبر قضاوت

 38بودند. برخاسته نزاع به شتری
 قضایی قضایی رسیدگی

28 

 آمد، فرود خشب ذی در که روزی از پیامبر

 تا و... گزارد می هم با را عصر و ظهر نماز
 39نمود. رفتار گونه همین به تبوک، از مراجعت

 خواندن مجوز صدور
 و ظهر نماز توأمان

 عصر

 اعتقادی
 عبادی ـ

29 

 در و رسید به تبوک خدا رسول که هنگامى

 بزرگ ،رؤبةبنیحنّة ... نمود،  توقف آنجا

 پیامبر ... آمد حضرت آن به نزد ... «ایلة»

 او و قومش قرارداد صلحی را نوشت.  براى
 سیاسی مفاهیم دربرگیرنده نامه، پیمان این مفاد

 40است. اجتماعی ـ

بستن پیمان صلح با 
ساکنان نواحی اطراف 

 سرزمین تبوک

اجتماعی 
 ـ سیاسی

30 

 بدین کرد؛ صلح اذرح اهل با خدا  رسول

 بپردازند.  دینار رجب، یکصد ماه هر در که گونه
 سیاسی مفاهیم دربرگیرنده نامه، پیمان این مفاد

 41است. اجتماعی ـ

 با صلح پیمان بستن
 اطراف نواحی ساکنان

 تبوک سرزمین

اجتماعی 
 ـ سیاسی

31 

 این به کرد؛ صلح مقنا اهل با  خدا رسول

عروک )نوعی آلت  حاصل ربع که شکل
 و یک چهارم ستوران ریسندگى، و و صیادی(

 ایشان، کنند. ادا را خود هاى میوه و ها زره
 دربرگیرنده نامه، پیمان این مفاد .بودند یهودى
 42است. اجتماعی ـ سیاسی مفاهیم

 با صلح پیمان بستن
 اطراف نواحی ساکنان

 تبوک سرزمین

اجتماعی 
 ـ سیاسی

32 

 دیگر برخالف تبوک، غزوه در پیامبر

 این در. نبرد خویش با را علی امام غزوات،

 آن از بدگویی به شروع منافقان از گروهی بین،
 که جهت آن از پیامبر: گفتند کرده، حضرت

 خود با را او نداشته، خوش را ایشان مصاحبت
 را توطئه این  خدا رسول. است نکرده همراه

 43نمود. خنثا منزلت حدیث ذکر با

  توطئه خنثاکردن
منافقان در بدگویی از 

  امام علی

اجتماعی 
 ـ سیاسی
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 مدینه از خواست خدا رسول که هنگامى

 براى را  طالب ابى بن على کند، کوچ

 مدینه در خویش های عیال و خانواده سرپرستى
 ها بماند. آن نزد داد که دستور به او و گذارد
 که اعتقاد پاک مسلمانان از یکی  مالک، بن کعب

 ـ سیاسی اوضاع بود، باز مانده تبوک به رفتن از
 سپاهیان خروج از پس را مدینه شهر اجتماعی

 دهد: می شرح شکل بدین شهر، این از اسالم
 مردم میان و آمدم مى بیرون خانه از چون»

 که دیدم مى چون شدم؛ مى اندوهگین رفتم، مى
 «اند. مانده باقى تراشان بهانه و منافقان فقط

 ( 760 ، ص1369)واقدی، 
 را پیامبر حرکت این نکته، این به توجه با

 منظور به اجتماعی ـ سیاسی حرکتی توان می
 اسالمی حکومت مقر از حراست و حفظ

  44دانست.

 جاگذاردن امام
 مدینه در علی

اجتماعی 
 ـ سیاسی

34 

 او اسالم درستی در که مردى است ... ابوخیثمه، 
 هم نفاق به متهم و نیست تردیدى و شک هیچ
به   پیامبر اینکه از پس روز باشد. او ده نمى

 چون آمد... مدینه به نمود، سوی تبوک حرکت
سرعت آماده شد و در پی سپاه به  به رسید، آنجا

  پیامبر نزدیک که ... هنگامى راه افتاد

 و داد را پاسخ او محبت حضرت با ... رسید
 45نمود. خیر دعاى برایش

مهربانی و محبت به 
کسانی که در این 

 غزوه با پیامبر

 همراهی کرده بودند.

 اجتماعی
 سیاسی ـ

35 

 آمد، فرود القرى وادى در پیامبر چون

 براى هریسه مقدارى عریض بنى یهودیان
 حضرت خورد. آن از ایشان و آوردند پیامبر

کمک  عنوان به خرما بارِ چهل سالیانه نمود مقرر
 46شود. پرداخت ها به آن

مهربانی و محبت به 
کسانی که در این 

 غزوه با پیامبر

 همراهی کرده بودند.

 اجتماعی
 سیاسی ـ
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 جنگ از شترم، دلیل به من: است گفته ابوذر
 را خود بار ناچار ... ماندم عقب کمى تبوک

 شدید، گرماى آن در و گرفتم پشتم به برداشته،
.. .برسم پیامبر به تا افتادم؛ راه به پیاده

 بر آفرین: ]هنگامی که به ایشان رسیدم،[ فرمود
 تنها و میرد مى تنها و رود مى راه تنها که ابوذر

 از یکى که بود این مثل...  !شود مى برانگیخته
 است. نرسیده و مانده باز من از ام خانواده عزیزان
 من به تا اى برداشته که گامى هر در خداوند
  47است. آمرزیده تو از گناهى را برسی،

 به محبت و مهربانی
 این در که کسانی

 پیامبر با غزوه

 .بودند کرده همراهی

 اجتماعی
 سیاسی ـ

37 

 تمام تبوک، از بازگشت هنگام پیامبر

 مسلمانان کار اما بخشید؛ را عذرجو منافقان
داد  دستور مردم به سپرد و خدا به را اعتقاد پاک
نگویند. هنگامی که توبه این  سخن آنان با که

افراد از سوی خداوند مورد پذیرش قرار گرفت، با 
 48ها رفتار کرد. مهربانی با آن

مهربانی و محبت به 
کسانی که در این 

 غزوه با پیامبر

 همراهی نکرده بودند.

 اجتماعی
 سیاسی ـ

38 

 است، حصین بن کلثوم همان که غفارى ابورهم
 اخضر ناحیه در حضرت آن همراه شبى...  :گوید

 درباره سؤال به شروع...  پیامبر...  کردم مى حرکت
 جنگ در کرد که غفار بنى قبیله از افرادى
 به ها آن درباره من و بودند نکرده شرکت
 49دادم. مى خبر پیامبر

 دقت نظر پیامبر

درباره حضور یا عدم 
 حضور افراد و قبایل

اجتماعی 
 سیاسیـ 

39 

 در تأخیر علت به مسلمانان از چند تنى گویند:
 پیامبر درباره آنکه بدون گیرى، تصمیم

 با همراهى از باشند، داشته تردیدى و شک
 ایشان، جمله از که بازماندند  خدا رسول

 گفته باره این در خودش و بود مالک بن کعب
 مرا تبوک به ورود زمان تا پیامبر...  :است

 مردم با که درحالى آنجا بود و نیاورده خاطر به

 پیامبر نظر دقت

یا عدم  حضور درباره
 قبایل و افراد حضور

اجتماعی 
 ـ سیاسی
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 خیبر غزوه در پیامبر توسط شده انجام های : اقدام2جدول 

 کرد؟ چه مالک بن کعب: فرمود بود، نشسته
بُرد  دو: بود گفته طعنه به سلمه بنى از مردى

 از را او آن، حواشى به کردن نگاه و )لباس( او
جبل ]وقتی این جمله را  معاذبن بازداشت. سفر

 سوگند خدا به! گفتى بد بسیار: گفته بود شنید،[
 نیکى و خیر جز او درباره ما خدا! لرسو اى

 50نداریم. سراغ

40 

 امپراطور که مطلب این شدن مشخص از پس
 نداشته را مسلمانان قلمرو به حمله قصد روم

 پیشروی مورد در اصحاب با پیامبر است،

 51نمود. مشورت روم سرزمین در

مشورت با صحابه در 
مورد پیشروی در 

 خاک روم

 نظامی

41 

 نگهبانان سرکرده را بشر عبادبن پیامبر

 اطراف خود، یارانِ با او و بود داده قرار تبوک
 52.کرد مى نگاهبانى و پاسدارى را سپاه

 قراردادن سرکرده
 بر بشر عبادبن
 در سپاه نگهبانان

 تبوک

 نظامی

42 

 اطراف قبایل با خدا رسول اینکه از پس

 مأمور را ولید خالدبن بست، تبوک قرارداد صلح

دومة پادشاه عبدالملک، اکیدربن به جنگ تا کرد

 53برود. ،الجندل

 ولید خالدبن فرستادن

 الجندلدومة سوی به

 با به منظور نبرد
 عبدالملک اکیدربن

 نظامی

 گونه اقدام محوری مقوله خیبر غزوه در شده گزارش های اقدام شماره

1 

 آماده داد تا فرمان خود یاران به...  پیامبر

 اطراف اعراب و مسلمانان از ...و  جهاد شوند
اگر نیتشان جهاد است و  که نیز خواست مدینه
 54ها همراه شوند. آوردن غنیمت، با آن دست نه به

برای فراخوان عمومی 
 شرکت در جهاد

 نظامی
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 ابى  بن  على به را خود رایت ... پیامبر

 و منذر بن  حباب به رایتى و سپرد طالب 

 55داد. عباده سعدبن به رایتى نیز

کردن  مشخص
 داران سپاه پرچم

 نظامی

3 

 برای تا داد اجازه زنان از گروهی به پیامبر

 براى که هایى کمک سایر وها  زخمی معالجه
 خیبر عازم سپاهیان ها میسر بود، همراه آن

 56شوند.

بردن زنان به   همراه
کردن از  منظور استفاده

ها در  های آن کمک
 غزوه

 نظامی

4 
 و ظرب لزاز، های: نام به اسب سه پیامبر

 57خیبر برد. را همراه خود به سکب

تالش در جهت تجهیز 
 سپاه

 نظامی

5 

 جبر بن ابوعبس به را جلوباز جامه یک پیامبر

 خیبر به خود سفر خرج آن، فروش با تا بخشید
 58کند. تهیه را

 تجهیز جهت در تالش
 سپاه

 نظامی

6 

 را راهی خیبر، به رفتن برای خدا رسول

 از که غطفان قبیله و خیبر یهود میان که برگزید
 59شود. حایل بودند، آنان پیمانان هم

شدن میان  حایل
یهودیان و 

 پیمانانشان هم
 نظامی

7 

 توجه جلب بدون و شبانه را سپاه پیامبر

 بدین آورد و فرود آنان قالع کنار در یهودیان،
 60کرد. گیر غافل را آنان هنگام صبح ترتیب،

استفاده از اصل 
 گیری  غافل

 نظامی

8 
 عنوان را به سوار چند بشر و بن عباد پیامبر

 61به سوی خیبر فرستاد. آهنگ پیش

آهنگ  فرستادن پیش
 به سوی خیبر

 نظامی

9 

هنگام رسیدن به منطقه خیبر و قبل  پیامبر

 را مسلمه ها، محمدبن از شروع جنگ با آن
 حصارهای از دورتر جای» :فرمود نمود و احضار
 از تا بگیر؛ نظر در رطوبت را از خالی و ایشان

  62«باشیم. محفوظ ها آن شبیخون و دستبرد

 مناسب مکان یافتن
 لشکر برای

 نظامی
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 در غزوه تبوک ها و سخنان ایرادشده توسط پیامبر : خطبه3جدول 

 
  گونه محوری مقوله تبوک غزوه در شده سخنان گزارشها و  خطابه شماره

1 

در جریان غزوه تبوک، مردی با شتر جوان و 
سرکشش به سوی تبوک به راه افتاد. شتر، او را 
انداخت و کشته شد. مردم فریاد زدند که شهید 

کسی را مأمور نمود تا ندا دهد:  شهید. پیامبر

گردد؛ مگر مؤمن ]یا نفس  کسی وارد بهشت نمی»
 66«شود. زکیه[. هیچ گنهکاری، وارد بهشت نمی

 معاد
اعتقادی ـ 

 عبادی

2 

ای به شما بدهم؟  فرمود: آیا مژده رسول خدا

خداوند متعال »گفتند: آری، ای رسول خدا! فرمود: 
دو گنج به من عنایت نموده است: گنج فارس و 
گنج روم. حق تعالی مرا با پادشاهانی یاری کرده که 

کنند  پادشاهان حمیرند. ایشان در راه خدا جهاد می
 67«خورند. و از غنایم الهی می

 سخنان در مورد
پیروزی 

مسلمانان بر دو 
امپراطوری روم 

 و ساسانی

 ـ اجتماعی
 سیاسی

10 

 برای رواحه بن عبداهلل از پیامبر درخواست

 رسیدن از قبل سپاه، وجدآوردن به و رجزخوانی
 63خیبر. به

 نظامی تهییج سپاه

11 

 از یکی مورد در  بشر عبادبن به پیامبر دستور

 شده دستگیر او توسط که یهودیان جاسوسان
 نگه خود نزد و ببندد را او که مضمون بدین بود؛
 64دارد.

مقابله با جاسوسان 
 یهودی

 نظامی

12 

 اسلمی حدرد ابی بن عبداهلل از پیامبر خواست

 ساکن یهودیان از یکی به قرضش ادای بر مبنی
 65غزوه خیبر. به رفتن از پیش مدینه،

 ادای قرض
 اعتقادی

 عبادی ـ



 16  07، شماره مسلسل 6931 تابستان، دومسال هجدهم، شماره              

3 

، «عدی»عذره به نام  بنا به روایتِ مردی از بنی
در تبوک بر ناقه سرخی سوار شد و  پیامبر

ای مردم! دست »میان مردم حرکت کرده، فرمود: 
، دست بخشنده در وسط و  خدا باالی دست بخشنده

دست گیرنده در زیر است. ای مردم! به قناعت 
گاه سه  آن« کردن هیزم. بکوشید؛ حتی در جمع

 68«خدایا! آیا تبلیغ کردم؟»مرتبه فرمود: 

 به سفارش
قناعت 

 نمودهای)ره
 ـ اجتماعی
 سیاسی(

 ـ اجتماعی
 سیاسی

4 

 در و تبوک از سپاه بازگشت هنگام پیامبر

 هستند هایی گروه مدینه در» :فرمود مدینه نزدیکی
 آنان پیمودید، شما که را صحرایی و مسیر هر که
 در آنان خدا! رسول ای گفتند:.« بودند شما با نیز

 را آنان موجه، عذری ولی آری؛: »فرمود اند؟ مدینه
  69«بازداشت. شرکت ]در جنگ[ از
 پس را سخن این پیامبر واقدی، روایت به بنا

 مدینه فرمود. به بازگشت از

برابردانستن عمل 
ــه  کســانی کــه ب

رفته  غزوه تبوک
بودند، با کسـانی  
که عذری موجـه  

 شرکت از را آنان
ــزوه  ــن غـ در ایـ

 بازداشته بود.

 ـ اجتماعی
 سیاسی

5 

 70سرزمین تبوک. در پیامبر سخنرانی

این سخنرانی، در نخستین مقاله از این سری از 
مقاالت به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار 
گرفت و مشخص شد که بیش از نیمی از جمالت 

های پسندیده و  این سخنرانی، درباره معرفی ویژگی
باشد و در آن، هیچ  ناپسند فردی ـ اجتماعی می

 شود. نظامی دیده نمیچیزی از مسائل 

 رهنمودهای
 ـ اجتماعی
 سیاسی

اجتماعی ـ 
 سیاسی

6 

 و جنگجو مردان همسران: »فرمود پیامبر

 شرکت جهاد در که کسانی برای جهادکننده
 احترام مانند که دارند احترام چندان اند، نکرده

 جهاد به که افرادی از کسی اگر و است مادرانشان
 یا و دارد روا خیانتی مجاهدان زنان به است، نرفته
 باشد، نیت سوء با همراه که بکند او با وآمدی رفت
 به شخص این: گویند می مجاهد مرد به قیامت روز

 سفارش به
نگهداشتن 

احترام همسران 
مردان جنگجو 
 )رهنمودهای

 ـ اجتماعی
 سیاسی(

 ـ اجتماعی
 سیاسی
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 هر است؛ کرده خیانت و داشته سوء نظر تو زن
. برگیر خودت برای او اعمال از خواهی، می که مقدار

  71«اید! کرده خیال چه

7 

 کنار در ثمود سرزمین از عبور هنگام پیامبر

 داد و قرار خطاب مورد را سپاهیان صالح، چاه
 معجزه تقاضای خود پیامبر از گاه هیچ» :فرمود
 خواستند ای معجزه خود پیامبر از صالح، قوم. نکنید

 جوی این از بود ـ حضرت آن معجزه که ـ ناقه و
 آب و آمد می که روزی هم. نوشید می آب
 بود، نوشیده آب از که اندازه همان به آشامید، می
 مهلت روز سه فقط و کردند پی را او. داد می شیر
. نیست دروغ الهی، وعده که است معلوم. شدند داده

 از کس هیچ و گرفت فرو را ها آن آسمان، صدای
 نابود اینکه مگر نماند، باقی آسمان پهنه زیر ایشان

 کعبه، حرم و بود کعبه حرم در که مردی از غیر شد؛
 .«داشت محفوظ الهی عذاب از را او

 :فرمود ؟ بود کسی چه او خدا! رسول ای گفتند:
 .« ... ثقیف پدر ابو رغال،»

 نقل آنان برای را ابو رغال داستان ادامه، در حضرت
 72کرد.

توضیح در مورد 
چگونگی 
برخورد با 

و  پیامبران

تشویق به 
گرفتن از  عبرت

سرگذشت 
 گذشتگان

 ـ اعتقادی
 عبادی

8 

 که دهم مى گواهى» ... فرمود: رسول خدا

 و بنده من و نیست یگانه پروردگار جز خدایى
 با هرکس که دهم مى گواهى و اویم فرستاده
 باشد، معتقد این امر به خود دلِ کنه از و حقیقت
 حفظ قیامت آتش گرمى از را او خداوند

 73«نماید. مى

اهمیت پذیرش 
دو اصل توحید 

 و نبوت

 ـ اعتقادی
 عبادی

9 

 اى: گفت و آمد پیامبر نزد مردى گویند که

: فرمود است؟ برتر همه از اى صدقه چه خدا! رسول
 یا اى خیمه سایه هرچند باشد؛ خدا راه در هرچه»

ثواب صدقه در 
 راه خدا

 ـ اعتقادی
 عبادی
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 و دلیر مردى براى مرکوب تهیه یا خادمى خدمت
 74«آور باشد. جنگ

10 

در راه رسیدن به تبوک، سپاهیان را  رسول خدا

هرکس گواهی دهد »مورد خطاب قرار داد و فرمود: 
خدایی جز خدای یکتا نیست و شریک و انبازی 

 75«نماید. ندارد، خداوند پیکر او را بر آتش حرام می

 پذیرش اهمیت
 توحید اصل

 ـ اعتقادی
 عبادی

11 

 ثواب که سؤال این جواب در خدا رسول

 بدین چیست؟ شود، گرفته خدا راه در که ای روزه
 روزه خدا راه در روز یک هرکس مضمون پاسخ داد:

 که سال یکصد مسافت اندازه به جهنم بگیرد،
 76شود. می دور او از کند، سیر سرعت به

 در روزه ثواب
 خدا راه

 ـ اعتقادی
 عبادی

12 

...  در تبوک و پس از فراغت از نماز شب پیامبر
فرمود: چند چیز به من عطا شده که به پیامبران 

 پیش از من عطا نشده است:
ام؛ و حال  اوّل: من برای همه مردم مبعوث شده

 اند. شده آنکه انبیای دیگر برای قوم خود مبعوث می
داده دوم: تمام زمین برای من پاک و مسجد قرار 

توانم تیمم  شده و هر کجا وقت نماز فرا رسد، می
کنم و نماز بگذارم؛ و حال آنکه پیش از من، این 

گذاردند، مگر در  شمردند و نماز نمی کار را بزرگ می
 ها. ها و صومعه کنیسه

توانم از  سوم: همه غنایم بر من حالل شده و می
ا مند گردم؛ و حال آنکه پیش از من، آن ر ها بهره آن

 دانستند. حرام می
و دیگری که از همه مهم تر است. ]حضرت این 
مطلب را سه بار تکرار کرد.[ گفتند: ای رسول خدا! 
آن چیست؟ فرمود: به من گفته شده است که 

خواهی، بخواه؛ البته پیامبران دیگر هم  هرچه می
اند؛ اما خواسته من در مورد شما و  چیزی خواسته

ت دهند خدایی جز برای کسانی است که شهاد
 77«پروردگار نیست.

ذکر تفاوت 
نبوت 

با  پیامبر

 دیگر انبیا

 ـ اعتقادی
 عبادی
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 در غزوه خیبر ها و سخنان ایرادشده توسط پیامبر خطبه: 4جدول 

 
 گونه  محوری مقوله خیبر غزوه در شده ها و سخنان گزارش خطابه شماره

1 

 ایشانچشم  و رسید خیبر به که هنگامی پیامبر

 داد، دستور لشکر به افتاد، قریه آن های قلعه به
 :خواند را دعا این کرد و آسمان به رو سپس،. بایستند

 سایه آن بر ها آن آنچه و ها آسمان پروردگار ای»
 دارند! خود در آنچه و ها زمین پروردگار ای و اند! افکنده

 تو از ما کنند! می پراکنده را آنچه و بادها پروردگار ای و
 آن در هرچه را خیر و آن اهل خیر و قریه این خیر

 که چیزهای شرّ و آن ساکنان شرّ از و طلبیم می است،
 .«بریم می پناه تو به است، آن در

 به نام» :فرمود کرده، لشکریان به رو سپس، حضرت
 78«روید. پیش خدا

دعا برای 
 پیروزی

 نظامی

2 

شبانه در کنار قالع یهودیان فرود آمد و  پیامبر

ها از قلعه بیرون آمده، سپاه  صبحگاه هنگامی که آن
 اسالم را دیدند، سراسیمه فرار کردند. پیامبر

اهلل اکبر، خیبر »هنگامی که این صحنه را دید، فرمود: 
ویران آمد و ما چون به کنار قومی فرود آییم، بامدادِ 

 79«اند، تباه است. دهکسانی که آنان را بیم دا

دادن نوید 
پیروزی به 

 سپاهیان
 نظامی

 

 

 در دو غزوه تبوک و خیبر های پیامبر . مقایسه میان اقدام4

  در دو غزوه تبوک و خیبر و تقسیم  های پیامبر با توجه نکات ذکرشده در مورد اقدام

و « قضایی»، «اجتماعی ـ سیاسی»، «اعتقادی ـ عبادی»ها در چهار گونه رفتاری:  آن
 ، نتایج ذیل حاصل شد.«نظامی»
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در تبوک،  های پیامبر درصد اقدام8/23توان گفت  با توجه به جدول فوق، می

درصد کل این 50درصد آن، غیرنظامی است. این در حالی است که بیش از 2/76نظامی، و
اند؛ اما در غزوه خیبر، حدود  جای گرفته« اجتماعی ـ سیاسی»ها، در گونه رفتاری  اقدام

 درصد آن، غیرنظامی است.33/8، نظامی، و های پیامبر درصد اقدام66/91

 غزوه خیبر در پیامبر های اقدام در غزوه تبوک های پیامبر اقدام

 ش
گونه 

 اقدام
 ش درصد تعداد

 گونه

 اقدام
 درصد تعداد

1 
 ـ اعتقادی
 عبادی

7 66/16 1 
 ـ اعتقادی
 عبادی

1 33/8 

2 
 ـ اجتماعی
 سیاسی

22 38/52 2 
 ـ اجتماعی
 سیاسی

0 0 

 0 0 قضایی 3 14/7 3 قضایی 3

 66/91 11 نظامی 4 8/23 10 نظامی 4
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 در غزوه تبوک های پیامبر نوع اقدام: درصد فراوانی 1نمودار 

 

 

 
 در غزوه خیبر های پیامبر : درصد فراوانی نوع اقدام2نمودار 

 

 در دو غزوه تبوک و خیبر . مقایسه میان سخنان پیامبر5

 و خیبر و تبوک غزوه دو در سخنان پیامبر محتوای مورد در ذکرشده نکات به توجه با

، قضایی و نظامی،  سیاسی ـ عبادی، اجتماعی ـ اعتقادی گونه: چهار در ها آن بندی تقسیم
 .شد حاصل ذیل نتایج

 نظامی
24% 

 اعتقادی ـ عبادی
17% 

 اجتماعی ـ سیاسی
52% 

 قضایی
 نظامی 7%

 اعتقادی ـ عبادی

اجتماعی ـ 
 سیاسی

 قضایی

 نظامی
92% 

 اعتقادی ـ عبادی
8% 

 اجتماعی ـ سیاسی
0% 

 قضایی
0% 

 نظامی

 اعتقادی ـ عبادی

 اجتماعی ـ سیاسی

 قضایی



 10  07، شماره مسلسل 6931 تابستان، دومسال هجدهم، شماره              

 

 

 
« غیرنظامی»و « نظامی»تر به نام سخنان  توان در دو دسته بزرگ این سخنان را می

سیاسی و قضایی،  ـ اجتماعی جای داد؛ بدین شکل که سه گونه اعتقادی ـ عبادی،
توان گفت تمامی سخنان  گیرند. بدین ترتیب، میزیرمجموعه گروه سخنان غیرنظامی قرا 

 در خیبر، نظامی است و تمامی سخنان ایشان در تبوک، غیرنظامی است. پیامبر

 غزوه خیبر در سخنان پیامبر در غزوه تبوک سخنان پیامبر

 درصد تعداد اقدام گونه ش درصد تعداد گونه اقدام ش

1 
 ـ اعتقادی
 عبادی

7 33/58 1 
 ـ اعتقادی
 عبادی

0 0 

2 
 ـ اجتماعی
 سیاسی

5 66/41 2 
 ـ اجتماعی
 سیاسی

0 0 

 0 0 قضایی 3 0 0 قضایی 3

 100 2 نظامی 4 0 0 نظامی 4
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 غزوه تبوک در نوع سخنان پیامبر فراوانی : درصد3 نمودار

 

 

 
 خیبر غزوه در پیامبر سخنان نوع فراوانی درصد :1 نمودار

 

 

 

 اعتقادی ـ عبادی
58% 

 اجتماعی ـ سیاسی
42% 

 اعتقادی ـ عبادی

 اجتماعی ـ سیاسی

 نظامی
100% 

 نظامی
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 گیری . نتیجه6

در غزوه تبوک و غزوه خیبر با استفاده  ها و سخنان پیامبر در این تحقیق، میان اقدام

 ای انجام شد که نتیجه آن، به شرح ذیل است.  شناسی مقایسه از روش گونه
درصد این 2/76، نظامی است و های پیامبر درصد اقدام8/23در غزوه تبوک، 

ها را  درصد کل این اقدام50در حالی است که بیش از ها، غیرنظامی است. این  اقدام
های  درصد اقدام92دهند؛ اما در غزوه خیبر، حدود  های اجتماعی ـ سیاسی تشکیل می اقدام
 غزوه دو این در حضرت آن های خطابه و سخنان درباره، رویکرد نظامی دارند. پیامبر

 غزوه تبوک، در و امی استنظ غزوه خیبر، در ایشان سخنان گفت که تمامی باید نیز
  .است غیرنظامی

دهد هدف  کند و نشان می این نتیجه، بار دیگر درستی فرضیه این پژوهش را تأیید می

در این غزوه، اهداف اجتماعی ـ سیاسی را  اصلی غزوه تبوک، نظامی نبوده و پیامبر

 نمود. پیگیری می
 

  



 در تدارک غزوه تبوکیامبرپ یزهانگ یبازکاو 97 

 ها:  نوشت پی

                                              

علی.1 سميهولوی، و بخشیمحمد ـسياسیتدبيرییانظامیحرکتیتبوک،غزوه»زاده،

.111،پياپی41ش،42،س39بهارایران،واسالمتاریخ،«اجتماعی

باردن،4 تهراندوزی،یمنیمحمدآشتيانیومليحهترجمه،محتواتحليللورنس،. انتشارات:

.43،ص1931بهشتی،شهيددانشگاه

:تهراناميری،ساالرزادهنادرترجمه،انسانیواجتماعیعلومدرمحتواتحليلآر،.اُل.هولستی،9

 .68،ص1939طباطبایی،عالمهدانشگاهانتشارات

ابوعبداهلل2 اثر درمحمدبنمروانخالفتاواخرقدر.ه191سالدرواقدىکهعمربنمحمد.

بهمتولدمدینه بلكهسنينازواقدىرسد،مىنظرشد؛ دربارهجوانى، معلوماتکسبنوجوانى،

توجهموضوعمراجع،بيشتر.استکردهمىکوششسختپيامبرهاىجنگوسيرهبهمربوط

اوکوششبهنموده،ذکرراسيرهبهمربوطمختلفروایاتواحادیثواخبارآورىجمعبهواقدى

 اند.قدانسته.ه413و418،413هایاختالفدرسالمرگاورابه.اندکردهتصریحراهایندر

بغدادی،مشهورنویسسيرهوواقدى،مورخکاتببهمنيع،مشهوربنسعدبنمحمداثرابوعبداهلل.1

ق..ه491قومتوفای.ه186متولد

درادبوجغرافياوتاریخعلماىبزرگانازومعروفهاىنسابهترینمهمهشامکهازاثرابن.8

.استهجرىسومسده

احمد.3 وىبنوهببنجعفربناسحاقیعقوبابىبناثر شهرتاخبارى،وکاتبعنوانبهواضح.

وبودنمورخاعتباربهدوم،لقبواستعباسىدرباردردبيرىشغلبهاشارهنخست،دارد.لقب

وفاتشتاریخحموىیاقوتامانيست؛دانستهوى،تولدتاریخ.تاریخىاستاخباربااوآشنایى

 کند.ذکرمیق.ه462سالرا

احمد.6 تاریخبنجابربنیحيىبناثر مترجم، شاعر، کاتب، سدهبزرگشناسنسبونگارداوود،

.ق.ه9
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محمد.3 درجریربناثر او طبرستانسرزمينشهرهاىازیكىآمل،درق.ه442سالطبرى.

طبرى.گویندمى«طبرى»تولدش،محلبهانتسابدرراوىرو،ازاین.شدمتولدفعلى()مازندران

بغداددرنهایتاًوکردسفرمصروشامکوفه،واسط،بصره،بغداد،رى،شهرهاى:بهعلم،کسببراى

سالگى62سنّدرق.ه911سالدروى،وفات.زیستجاهمانعمرنيزپایانتاویافتاستقرار

 .دادروىبغداددر

علی.11 ولوی، تقوی، هدیه و پيامبرسنخ»محمد تبيينرفتاریصحابه غزوهشناسیو در

،21،س31نامهعلمیـپژوهشیتاریختمدناسالمی،بهار،پژوهش«تبوکبراساسسورهتوبه

 .1ش

،1213،البحوثاالسالمية،س«غزوهتبوکومافيهامنالمعجزات»سعد،بنالشویعر،محمد.11

 .18ش

علمىانتشارات:تهران،آیتىمحمدابراهيمترجمه،اليعقوبىتاریخ،یعقوبابىبناحمدیعقوبی،.14

فرهنگىو طبری،243،ص1ج،1931ششم،، ابوالقاسمترجمه،طبرىتاریخجریر،بنمحمد؛

،اسالمپيامبرمحمدزندگانىهشام،؛ابن1499ص،2ج،1931پنجم،اساطير،:تهرانپاینده،

محمد،سعد،؛ابن949ص،4ج،1931پنجم،کتابچى،تهران:انتشاراترسولى،هاشمسيدترجمه

،4ج،1932اندیشه،وفرهنگانتشارات:تهراندامغانى،مهدوىمحمودترجمه،الكبریطبقات

:تهراندامغانى،مهدوىمحمودترجمه،پيامبرهاىجنگتاریخعمر،بنمحمد؛واقدی،181ص

 .312ص،1983دانشگاهى،نشرمرکز

 .312واقدی،پيشين،ص؛181پيشين،صسعد،ابن؛243صپيشين،یعقوبی،.19

ـ181پيشين،صسعد،ابن؛941پيشين،صهشام،ابن؛1494ـ1491صپيشين،طبری،.12

.312واقدی،پيشين،ص؛189

.388واقدی،پيشين،ص.11

.313همان،ص.18

 .316همان،ص.13
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 .389واقدی،پيشين،ص؛184ـ181پيشين،صسعد،ابن.16

.382واقدی،پيشين،ص.13

 .331ـ331همان،ص.41

صیعقوبی،.41 صطبری،؛291پيشين، صهشام،ابن؛1498پيشين، واقدی،،943پيشين،

.386پيشين،ص

 .334واقدی،پيشين،ص.44

 .339ـ334همان،ص.49

.363همان،ص.42

واقدی،پيشين،ص؛946ـ943پيشين،صهشام،ابن؛1493ـ1498پيشين،صطبری،.41

383.

ـ382؛واقدی،پيشين،ص991پيشين،صهشام،ابن؛1493ـ1496پيشين،صطبری،.48

388. 

.381واقدی،پيشين،ص؛946پيشين،صهشام،ابن؛1493پيشين،صطبری،.43

پيشين،ص؛999ـ994پيشين،صهشام،ابن؛1421پيشين،صطبری،.46 ـ331واقدی،

331. 

 .949ـ944صپيشين،هشام،ابن.43

ـ338واقدی،پيشين،ص؛992پيشين،صهشام،ابن؛1424ـ1421پيشين،صطبری،.91

336.

صیعقوبی،.91 صطبری،؛291پيشين، صهشام،ابن؛1494پيشين، واقدی،،944پيشين،

 .318ـ311پيشين،ص

 .338ـ339واقدی،پيشين،ص؛291پيشين،صیعقوبی،.94

صطبری،.99 صهشام،ابن؛1499پيشين، صسعد،ابن؛942پيشين، واقدی،؛181پيشين،

 .316پيشين،ص
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 .338واقدی،پيشين،ص.92

؛181پيشين،صسعد،ابن؛942پيشين،صهشام،ابن؛1492ـ1499پيشين،صطبری،.91

 .316واقدی،پيشين،ص

 .331واقدی،پيشين،ص.98

 .331همان،ص.93

 .389همان،ص.96

 .381همان،ص.93

توکل،محمدترجمه،البلدانفتوح،یحيىبناحمدابوالحسنبالذری،؛291یعقوبی،پيشين،ص.21

تهران جطبری،؛63ص،1993،نقرهنشر: ابن1493،ص2پيشين، جهشام،؛ ،ص4پيشين،

.368ـ361صواقدی،پيشين،؛991

؛991،ص4پيشين،جهشام،ابن؛1493،ص2پيشين،جطبری،؛63پيشين،صبالذری،.21

 .368واقدی،پيشين،ص

.368واقدی،پيشين،ص؛31ـ63پيشين،صبالذری،.24

.941،ص4هشام،پيشين،جابن؛1492،ص2پيشين،جطبری،.29

،ص4پيشين،جهشام،ابن؛1492،ص2پيشين،جطبری،؛291،ص1پيشين،جیعقوبی،.22

942. 

واقدی،؛948ـ941،ص4پيشين،جهشام،ابن؛1491ـ1492،ص2پيشين،جطبری،.21

 .381ـ381پيشين،ص

 .388واقدی،پيشين،ص.28

جطبری،.23 ص2پيشين، جابن؛1493، پيشين، ص4هشام، ص؛943، پيشين، واقدی،

 .384ـ381

واقدی،پيشين،ص؛189ـ184،ص4پيشين،جسعد،ابن؛999،ص4پيشين،جهشام،ابن.26

 .612ـ336
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.389ـ384واقدی،پيشين،ص.23

.313همان،ص.11

 .338همان،ص.11

 .366واقدی،پيشين،ص؛184،ص4پيشين،جسعد،بنا.14

صبالذری،.19 31پيشين، صطبری،؛39ـ ابن1421ـ1493پيشين، صهشام،؛ پيشين،

 .369ـ361واقدی،پيشين،ص؛184پيشين،صسعد،ابن؛994ـ991

.264واقدی،پيشين،ص؛112پيشين،صسعد،ابن.12

 .232واقدی،پيشين،ص؛111ـ112پيشين،صسعد،ابن.11

 .142واقدی،پيشين،ص؛492پيشين،صهشام،ابن.18

 .141واقدی،پيشين،ص.13

.269همان،ص.16

.268واقدی،پيشين،ص؛1121،ص9پيشين،ج؛طبری،441پيشين،صهشام،ابن.13

.261ـ262واقدی،پيشين،ص؛442پيشين،صهشام،ابن؛112پيشين،صسعد،ابن.81

 .263واقدی،پيشين،ص.81

 .231همان،ص.84

.268ـ261واقدی،پيشين،ص؛449پيشين،صهشام،ابن.89

 .266ـ263واقدی،پيشين،ص.82

 .269ـ264همان،ص.81

.313همان،ص.88

.331همان،ص.83

 .332همان،ص.86

 .612واقدی،پيشين،ص؛182پيشين،صسعد،ابن.83

 .332ـ339واقدی،پيشين،ص.31

 



 91  07، شماره مسلسل 6931 تابستان، دومسال هجدهم، شماره              

                                                                                                          

 .333همان،ص.31

.386ـ383همان،ص.34

 .331همان،ص.39

.363همان،ص.32

.339همان،ص.31

 .333صهمان،.38

.336همان،ص.33

.266واقدی،پيشين،ص؛442پيشين،صهشام،ابن.36

.263واقدی،پيشين،ص؛442پيشين،صهشام،ابن؛112پيشين،صسعد،ابن.33


