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چکیده

غزوهی تبوک در نهمین سال از هجرت پیرامبت (ص) و مصراد برا

زمانی رخ داد که اسرم ستاسرت جزیرتهالعرت را دربتگتفتره برود و

شبهجزیته در حال کسب بزرگتتین تجتبهی سیاسی خرود برود .در

این دوره ،متدمری کره فهر سیاسریشرا درحر پر یتش نظرا هرای

پ رساالرانه بود ،در پتترو اسرم بره سرمت تشر یل امرت اسرممی و
ح ومت متمتکز پیشمیرفتن و بهلحاظ اجتماعی دورهای متفراو

را تجتبه میکتدن  .در چنین شتایطی و در بتخورد با اوضاع ج یر ،

سه جهتگیتی کلی در جامعه ایجاد ش ؛ بتخی به پاس اری از سرنن

گ شته پتداختن  ،بعضی موافقا منفعرتطلرب و فتصرتجرو درپری

تثبیت ق ر و تح ری جایگراه فرتدی و قبیلرهای خرود برتآم نر و
 .1استاد گتوه تاریخ دانشگاه الزهتاV.am144@yahoo.com.
 .9دانشجوی کارشناسی ارش دانشگاه الزهتاbakhshizadehsomaye@gmail.com.
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گتوهی نیز با عمقهمن ی به دفاع از آموزههای دینی ،با سرنن پیشرین

مقابله کتدن  .در این شتایط ،ی ری از وظرایف مهر پیرامبت (ص) بره

عنرروا رهبررت سیاس ری ر اجتمرراعی جامعرره ،شناسررایی و اصررم ای رن
وضعیت بود .ایشا بتای این کار به آوردگاههایی بتای محر

یارا خود نیاز داشتن .

زد

در روایا و اخبار غزوهی تبروک ،نشرانههرایی دیر ه مریشرود کره

اصررالت نظررامی ای رن حتکررت را برره چررالش م ریکش ر  .آی را ه ر

پیامبت(ص) از ت ارک این غزوه ،مقابله با تحتکا نظامی امپتاتوری

رو بود یا این غزوه را برهدنبرال اهر ا خراص سیاسری ر اجتمراعی
بتنامهریرزی کرتد و هر

شناسایی و شناسران
بود؟

از سرازمان هی آ  ،ایجراد فضرایی برتای

جتیرا هرای سیاسری ر اجتمراعی درو جامعره

بتای پاسخگویی به این سؤاال میتوانی حرواد ایرن غرزوه را بره

روشهای مختلف مورد بترسی قتار دهی  .در این مقاله این موضوع

را در سخنا پیامبت و خطبههای قطعیالص ور از جانب ایشا بترسی

کتدی  .بتای این کار به تحلیل محتروای مرتن سرخنتانی پیرامبت (ص)
در تبوک پتداختی و بتای اطمینا از درستی استنباطا  ،این مرتن را

با متن خطبهی ایشا در اعزا نیتوی نظامی به مؤته مقایسره کرتدی ؛

زیتا بهلحاظ زما  ،م ا و ه

حتکت برا هر شرباهتهرای زیراد

دارنرر  .ایررن مقایسرره نشررا داد کرره هرر

اصررلی پیررامبت (ص) از

لشگتکشی به تبوک ،نظامی نبود؛ بل ره ایشرا در ایرن غرزوه هر فی

کاممً سیاسی ر اجتماعی را دنبال میکتدن .

واژگان کلیدی :پیامبت (ص) ،غزوهی تبوک ،ستیهی مؤته ،تحلیرل

محتوا ،سخنتانی.
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 .1مقدمه

راهبتدی اق اما مه رهبتا جوامع ،برهویرژه رهبتانری کره اهر ا

اه ا

ایر ئولوژی

دارن  ،بیشتت از گفتار و سخنا آنا اقتباس میشود .پیامبت اکرت (ص) در دو حتکرت مهر
نظامی در سالهای پایرانی عمرت خرود ،دو سرخنتانی مهر ایرتاد کتدنر کره نشرا دهنر هی
گ اری و بتنامهریزی ایشا است .ستیهی مؤته (هشرت ه.ق) و غرزوهی تبروک (نهر

ه

ه.ق) از دی گاه زمانی و م انی با ی
ی

یگت شباهتهای بسیار دارن  .ایرن دو غرزوه تقتیبراً در

مح ودهی زمانی و بتای مقابله با ه

مشابهی بتنامهریزی شر هانر  .در ابعراد نظرامی

ستیهی مؤته نمیتوانی کمتتین تتدیر ی داشرته باشری ؛ امرا در جتیرا غرزوهی تبروک ،برا
وجود صور نظامیاش ،بهنظت میرس که اه ا

و بتنامههای بنیادیترتی نیرز پریگیرتی

میش ن  .استنباط اولیه با مطالعهی تاریخ حاصل میشود؛ زیتا با وجود ابعاد گسرتتدهی ایرن
حتکت نظامی ،بتخوردی با دشمن انجا نش  .گرزارشهرای تراریخی آ را بیشرتت شربیه بره
مانوری نظامی جلوه میدهن ؛ امرا در همرین گرزارشهرا جزئیرا حتکرت نیتوهرای تحرت
فتمان هی پیامبت (ص) با ریزبینی و دقت خاصی مورد توجه قتار گتفتهانر  .از سروی دیگرت،
توجه ویژهی قتآ به جنگ تبوک و چش پوشی این کتا مق س از اه ا

نظامی جنرگ

و توجه ویژهاش به رفتارشناسی اصرحا پیرامبت (ص) کره در سرورهی توبره مرنع

شر ه

است ،این فتضیه را قو میبخش که غزوهی تبوک بتای رویارویی مستقی برا امپتاتروری
رو ه

گ اری و بتنامهریزی نش ه بود .در این مقاله گمانههایی را که از رهگ ر مطالعره

ی گتایش قتآنی ماجتا و گزارشهای تاریخی غزوه حاصل مریشرود ،از طتیرق مقایسرهی
مواضع پیامبت اکت (ص) که در گفتار ایشا نیز منع

است ،مورد توجه قتار دادهای .

از آنجا که امتوزه با استفاده از روش تحلیل محتوا که برتای انرواع گونراگو پیرا هرای
من رج در آثار ادبی ،مقالهها ،اسناد رسمی ،خطابههرا ،اعممیرههرای سیاسری ،گرزارشهرای
اجتماعا  ،بتنامههای شنی اری و دی اری و گزارشمصاحبههای ن یمهرهنمودی برهکرار مری
بتن  ،میتوانی به اطمعا مفی پنها در این منابع دسرتیرابی  ،هر

از ایرن پرژوهش بره

کارگیتی روش بسام سنجی در تحلیل محتروا برتای پریبرتد بره معرانی پنهرا در ایرن دو
سخنتانی است تا به ه

پیامبت (ص) از سازمان هی غزوهی تبوک پیببتی  .طبیعری اسرت
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که بتای بترسی شواه بیشتت در ارتباط با این موضوع و بترسی دلیل این کار و نسبت ترثثیت
پ یتی و تثثیتگ اری آ بت جامعه ،بای بترسیهای مستقل انجا شود.
 .2متن سخنرانی پیامبر (ص) در تبوک و جمع سپاهیان عازم مؤته

در بیشتت منابع تاریخی که دربتدارن هی شرت زنر گانی پیرامبت (ص) هسرتن یرا برا زنر گی
ایشا ارتباط دارن  ،به ستیهی مؤته و غزوهی تبوک نیز اشاره ش ه است .مه تتین این آثار

عبار ان از :انسرا و االشرتا  ،تراریخ ابرنخلر و  ،تراریخاالسرم و وفیرا المشراهیت و

األعم  ،تاریخ خلیفه ،تاریخاألم و الملوک ،تاریخ یعقوبی ،السیتهالنبویه ،الطبقا ال برت ،

فتو البلر ا  ،ال امرل ،المغرازی و کترا هرای شرت حرالنویسری ماننر اإلصراب فر تمییرز
الصحاب  ،أس الغابه و االستیعا ف معتف األصحا  .در بین این آثار ،سخنتانی پیامبت (ص)

در تبوک تنها در پنج کتا المغرازی (واقر ی ،)1416/3 :1042 ،امتراعاالسرماع (مقتیرز ،

 ،)52/9 :1094ب ایه و النهایه (دمشق  ،)13/5 :1041 ،دالیلالنبوة (بیهقر  )901/5 :1045 ،و

سبلاله ی (صالح الشام  )059/5 :1010 ،ذکت ش ه است و متن سخنتانی ایشا در جمرع

سرپاهیا عراز مؤتره نیرز در کترا هرای المغرازی (واقر ی ،)151/9 :1042 ،امتراعاالسررماع
(مقتیز  )333/1 :1094 ،و سبلاله ی (صالح الشام  )106/6 :1010 ،آم ه است .باتوجه

به سعی منابع بتای حفظ اخبار متبوط به پیامبت (ص) و اهمیت سخنتانیهای ایشا  ،ایرن بری
توجهی از سوی منابع تا حر ودی حر
باتوجه به اه ا

کنج راوی هرت پژوهشرگتی را برتمریانگیرزد؛ امرا

این پژوهش ،در اینجا مجالی بتای بترسی این موضوع وجود نر ارد .مرتن

سخنتانی پیامبت در تبوک و جمع سپاهیا عاز مؤته را از کتا المغازی واق ی گتفترهایر ؛
زیتا در بین منابعی که متن این سخنتانیها را آوردهان این کتا تنهرا منبرع دسرتهی اول بره

شمار میرود و منابع دیگت ،گزارش خود را از آ گتفتهان .
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 .2-1سخنرانی پیامبر (ص) در تبوک

بتاساس گزارش واق ی ،متن سخنتانی پیامبت (ص) در غزوهی تبوک به شت زیت است:
بقيّة يومه و ليلته فأصبح بتبوك ،فجمع الناس فحمد اهلل و أثنى عليه بما هوو أهلوه ،ثو
قال :أيّها الناس! أمّا بعد ،فإنّ أصدق الحديث كتاب اهلل ،و أوثق العرى كلموة التّقووى ،و
خير الملل ملّة إبراهي عليه السالم ،و خير السّنن سنن محمّد ،و أشور الحوديث ذكور
اهلل ،و أحسن القصص هذا القرآن ،و خير األمور عواقبهوا ،و شورّ األموور محودثاهها ،و
أحسن الهدى هدى األنبياء ،و أشر القتل قتل الشهداء ،و أعمى الضاللة الضواللة بعود
الهدى ،و خير األعمال ما نفع ،و خير الهدى ما اهّبع ،و شرّ العمى عموى القلو ،،و اليود
العليا خير من السّفلى ،و ما قلّ و كفى خير ممّا كثر و ألهى ،و شرّ األمور المعذرة حوين
يحضر للموت ،و شرّ الندامة يوم القيامة .و من الناس و ال يأهى الجمعة إلّا نزرا ،و منه
من ال يذكر اهلل إلّا هجرا  ،و من أعظ الخطايا اللسوان الكوذوب ،و خيور الغنوى غنوى
النفس ،و خير الزاد التّقوى ،و رأس الحك مخافة اهلل ،و خير ما ألقى فى القل ،اليقين ،و
االرهياب من الكفر ،و النّياحة من عمل الجاهليّة ،و الغلول من جمر جهنّ  ،و السّكر كن
من النار ،و الشّعر من إبليس ،و الخمر جماع اإلث  ،و النساء حبالة الشيطان ،و الشوباب
شعبة من الجنون ،و شرّ المكاس ،كس ،الرّبا ،و شرّ المأكل مال اليتوي  .و السّوعيد مون
وعظ بغيره ،و الشّقى من شقي فى بطن أمّه ،و إنما يصير أحدك إلى موضع أربعة أذرع،
و األمر إلى آخره ،و مالك العمل خواهمه ،و الرّبا ربا الكذب .و كلّ ما هو آت قري ،،و
سباب المؤمن فسوق ،و قتل المؤمن كفر ،و أكل لحمه مون معصوية اهلل ،و حرموة مالوه
كحرمة دمه .و من يتألّ على اهلل يكذّبه ،و من يعف يعف اهلل عنوه ،و مون يكظو الغويظ
يأجره اهلل ،و من يصبر على الرّزيّة يعوّضه اهلل ،و من يتبع السّمعة يسومّع اهلل بوه ،و مون
يصبر يضاعف اهلل له ،و من يعص اهلل يعذّبه اهلل .اللّه ّ اغفر لى و ألمّتى ،اللّه ّ اغفر لوى و

ألمّتى ،أستغفر اهلل لى و لك .
تتجمهی فارسی متن خطبه:
ا متد  ،راستتتین سخن کتا خ ا است ،و بهتتین و استوارتتین پناه کلمه تقو و
پتهیزگار است ،و بهترت ادیرا دیرن ابرتاهی علیرهالسرم اسرت ،و بتترتین سرنتهرا
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سنتها محم است ،و بهتتین گفتار ذکت خ اون است ،و نی وتتین قصرههرا قرتآ
است ،و بهتتین کارها کار خروشفتجرا اسرت ،و بر تتین کارهرا بر عتهرا اسرت ،و
نی وتتین رهنمودها رهنمود پیامبتا و بهتتین کشته ش

کشته شر

شرهی ا اسرت،

کورتتین گمتاه ها گمتاه بع از ه ایت است ،گزی هی کارهرا کرار اسرت کره
سودمن باش  ،و گزی هی رهنمودها رهنمود است کره از آ پیرتو شرود ،بر تتین
کور ها کوردل است ،و دست بخشن ه بهتت از دست گیتن ه است ،و آنچه ان ک و
بسن ه باش بهتت از آ چیز است که افرزو و بیهروده باشر  ،و بر تتین کرار پروزش
خواه هنگا فتارسی

متگ است ،و ب تتین پشیمان ها پشیمان روز قیامرت اسرت.

بعض از متد به جمعه نم آین مگت از رو ب میل  ،و بتخ از ایشا خ ا را به زبا
نم آورن مگت با کلما زشت و ناپسن  ،و از ب تتین خطاها سخن دروغ و زبا دروغ
پتداز است ،و بهتتین غناها ب نیاز و غنا نف

است ،و بهترتین زاد و توشره تقرو

است ،و ستّ ح مت تتس از خ ا است ،و بهتتین چیز که بره قلرب وارد شرود یقرین
است ،و ش

و دودل از کفت است ،و نوحه و زار کتد از اعمال جاهل اسرت ،و

خیانت از آتشزنهها جهن اسرت ،مسرت پرتدها از آترش اسرت ،و شرعت از ابلری
است ،و شتا ستچشمهی گناه است ،و زنا دا هرا شریطانن  ،و جروان شرعبها از
جنو است ،ب تتین کسبها رباخوار و ب تتین وسیلهی نا خورد مال یتی اسرت.
و سعادتمن کس است که از دیگت پن گیتد ،و ب بخت کسر اسرت کره در شر
مادرش ب بخت باش  ،و هتی

از شما ستانجا در چهار ذراع زمین م رود ،و ممک

ارزش کارها ستانجا آ ها است ،و رباخوار سود دروغ اسرت ،آنچره خواهر آمر
نزدی

است ،دشرنا مرؤمن کرار زشرت و کشرتن مرؤمن کفرت و غیبرت او از معاصر

خ است ،حتمت مال مؤمن همچو حتمت خو اوست .هتک
را ت

یب کتده است ،هتک

را فتو خورد خ اون او را پناه م ده  ،و هتک
عوض م ده  ،و هتک
هتک

به خ ا ح

عفو کن خ ا او را عفو م کن  ،و هتک

کن او
خش خرود

در مصیبت ش یبا باش خ اون به او

ریاکار باش خ اون عیو او را به گوش همه م رسران  ،و

صبت کن خ اون به او دو بتابت پاداش م ده  ،و هتک

خ ا را عصیا کنر

خ ا او را ع ا م کن  .خ ایا متا و امت را بیامتز ،خ ایا متا و امت را بیامتز ،از خر ا
بتا خود و شما طلب آمتزش م کن (مه وی دامغانی.)110 -113 :1362 ،
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متن این سخنتانی که در این مقاله بتاسراس روش بسام سرنجی در تحلیرل محتروا مرورد
بترسی قتار میگیتد 55 ،جمله دارد .این جمم که جامعهی آماری مرا را در ایرن تحقیرق
نشا میدهن  ،بتاساس اشتتاکا محتوایی به نه گتوه زیت تقسی میشون :
 .1جممتی که ویژگیهای ناپسن فتدی -اجتماعی را معتفی میکنن (  13جمله)؛
 .9جممتی که ویژگیهای پسن ی هی فتدی -اجتماعی را معتفی میکنن ( 13جمله)؛
 .3جممتی که بهدلیل تفاو محتوایی با گتوههای دیگت ،در هیچی

از این گتوهها جرای

نمیگیتن ( 1جمله)؛
 .0جممتی که بهتتین دین و سنت را معتفی میکنن ( 6جمله)؛
 .5جممتی که تشخیص خوبی و ب ی اعمال را نشا میدهن ( 5جمله)؛
 .6جممتی که حاوی طلبآمتزش هستن ( 3جمله)؛
 .1جممتی که رفتار ناپسن بتخی از متد را توصیف میکنن ( 9جمله)؛
 .3جممتی که بیارزش بود دنیا را بیا میکنن ( 1جمله)؛
 .2جممتی که در مورد جنگ و جهاد هستن (.)4
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ش ل  :1درص فتاوانی هتی

از موضوعا مورد تثکی پیامبت (ص) در خطبهی تبوک

 .2-2سخنرانی پیامبر (ص) در بین سپاهیان عازم مؤته
متن این سخنتانی در کتا المغازی واق ی به شت زیت است:

حدّثنى ابن أبى سبرة ،عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبى طلحة ،عن رافع بن إسحاق ،عون
زيد بن أرق  ،أنّ رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّ قال :أوصيك بتقوى اهلل و بمن معكو
من المسلمين خيرا .أو قال :اغزوا بس اهلل فى سبيل اهلل ،فقاهلوا من كفر باللّه ،ال هغدروا
و ال هغلّوا و ال هقتلوا وليدا ،و إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعه إلى إحدى ثالث،
فأيّتهنّ ما أجابوك إليها فاقبل منه و اكفف عنه  ،ادعه إلى الدخول فى اإلسالم ،فوإن
فعلوا فاقبل منه و اكفف عنه  ،ث ادعه إلى التّحوّل من دارهو إلوى دار المهواجرين،
فإن فعلوا فأخبره أنّ له ما للمهاجرين ،و عليه ما على المهاجرين ،و إن دخلوا فوى
اإلسالم و اختاروا داره  ،فأخبره أنه يكونون كأعراب المسلمين ،يجرى عليه حك
اهلل ،و ال يكون له فى الفيء و ال فى القسمة شيء إلّا أن يجاهدوا مع المسلمين ،فوإن
أبوا فادعه إلى إعطاء الجزية ،فإن فعلوا فاقبل منه و اكفف عنه  ،فوإن أبووا فاسوتعن
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باللّه و قاهله  ،و إن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينوة فوأرادوك أن هسوتنزله علوى
حك اهلل فال هستنزله على حك اهلل ،و لكن أنزله على حكمو ،،فإنّو ،ال هودرى أ
هصي ،حك اهلل فيه أم ال .و إن حاصرت أهول حصون أو مدينوة فوأرادوك علوى أن
هجعل له ذمّة اهلل و ذمّة رسوله ،فال هجعل له ذمّة اهلل و ال ذمّة رسوله ،و لكون اجعول
له ذمّت ،و ذمّة أبي ،و ذمّةأصحاب ،،فإنك إن هخفروا ذمّتك و ذمو آبواكك خيور
لك من أن هحفروا ذمّة اهلل و ذمّة رسوله.
حدّثنى أبو صفوان ،عن خالد بن يزيد ،قال :خرج النبىّ صلّى اهلل عليه و سولّ مشويّعا
ألهل مؤهة حتى بلغ ثنيّة الوداع ،فوقف و وقفوا حوله فقال :اغزوا بس اهلل ،فقاهلوا عدوّ
اهلل و عدوّك بالشام ،و ستجدون فيها رجاال فى الصّوامع معتزلين للنّواس ،فوال هعرّضووا
له  ،و ستجدون آخرين للشيطان ،فى رءوسه مفاحص فاقلعوها بالسّيو  ،و ال هقوتلنّ
امرأة و ال صغيرا مرضعا و ال كبيرا فانيا ،ال هغرقنّ نخال و ال هقطعنّ شجرا ،و ال ههودموا
بيتا.

تتجمهی فارسی خطبه:
ابن اب سبته ،از قول اسحاقبن عب اهللبن اب طلحه ،از رافعبن اسرحاق ،از زیر برن ارقر
نقل کتد :رسول خ ا (ص) خطا به فتمان ها مؤتره چنرین فتمرود :بره شرما وصریت
م کن که نسبت به خ ا پتهیزگار و نسبت به مسلمانان که همتاه شماین خیتانر یش
باشی  .همچنین فتمود :به نا خ ا و در راه او جنگ کنی  ،با هتک

کره خر ا را کرافت

باش جنگ کنی  ،درعینحال م ت و فتیب بهکار مبتی و غلوغش م نی و کودکرا
را ن شی  ،و چو با دشمنا مشتک بتخوردی آ هرا را بره ی ر از سره چیرز دعرو
کنی  ،و هت پیشنهاد را که پ یتفتن قبرول کنیر و دسرت از ایشرا ب اریر  ،نخسرت بره
اسم دعوتشا کنی  ،اگت پ یتفتن از ایشا بپ یتی و از جنگ با ایشرا دسرت بر ار،
دو این ه از ایشا بخواه تا از ستزمین خود بتونر و هجرت کننر  ،و اگرت پ یتفتنر
اعم کن که بتا آ ها هما حقوق منظور خواهر شر کره برتا دیگرتا  ،و اگرت
مسلما ش ن و تتجیح دادن که در ستزمینها خود باشن  ،بره آ هرا خبرت بر ه کره
ح

ایشا مانن ح

عت ها دیگرت اسرت کره مسرلما شر هانر  .اح را الهر

دربارهی آ ها اجتا خواه ش  ،و بتا آ ها از ف ء و غنای سهم نخواه بود ،مگرت
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این ه همتاه مسلمانا در جهاد شتکت کنن  .اگت از پ یتفتن این دو مطلب خروددار
کتدن  ،آ ها را به پتداخت جزیه دعو کن ،و اگت پ یتفتن تو قبول کن و دسرت از
ایشا بتدار ،و اگت از تما این پیشنهادها ستپیچ کتدن  ،از خ ا یار بخواه و با آ ها
کارزار کن ،و اگت متد حصار یا شهت را محاصته کتد و آ ها حاضرت شر ن کره
در قبال ح

و فتما خ ا تسلی شون و گتد به فتما نهن  ،آ ها را به ح ر خر ا

قول م ه ،بل ه بگو بای گوش به فتما تو باشن  ،که تو نم دان آنچه م کنر حتمراً
ح

اله است یا نه .و اگت قوم را محاصته کتد و خواستن که آ ها را در ذمّهی

خ ا و رسول خ ا قتار ده نپ یت و بگو ذمرهی خرود و پر ر و ذمّرهی یارانرت را
بپ یتن  ،چه اگت شما پیما و ذمهی خود و پر رانتا را بشر نی بهترت از آ اسرت کره
پیما و ذمّهی خ ا و رسول را بش نی .
ابوصفوا  ،از خال بن یزی بتای نقل کتد :پیامبت (ص) بتای ب رقهی سپاه مؤتره بیرتو
آم ن و چو در محل دروازهی وداع رسی ن  ،توقف فتمودن و سپاهیا ه گتد آ
حضت ایستادن و چنین فتمود« :به نرا خر ا جهراد کنیر ! برا دشرمن خر ا ،و دشرمن
خودتا در شا جنگ کنی  ،در آنجا متدم را در صومعهها خواهی یافت که از متد
کنارهگیت کتدهان  ،متعتض ایشا نشوی  .البته گتوه دیگت را ه خواهی یافت که
شیطا در ست ایشا النه گتفته است ،آ ها را با شمشیت ریشرهکرن کنیر  .هتگرز ز و
کودک شیتخوار و پیت فتتو را م شی  ،درخت ختما و هیچگونره درختر را ریشره
کن ن نی و هیچ خانها را ختا ن نی (مه وی دامغانی.)513 -511 :1362 ،

در المغازی ایرن سرخنتانی از طتیرق دو راوی نقرل شر ه اسرت .در ایرن تحقیرق همرهی

جمم این دو روایت ،جامعرهی آمراری محسرو مریشرون  .ایرن سرخنتانی از  91جملره
تش یل ش ه است که از نظت اشتتاکا محتوایی به پنج گتوه زیت تقسی میشون :
 .1جممتی که ن ا ضتوری در جنگ را معتفی میکنن ( 0جمله)؛
 .9جممتی که شتایط صلح با طت

مقابل در جنگ را بیا میکنن ( 3جمله)؛

 .3جممتی که مبنیبت ص ور فتما جهاد هستن ( 0جمله)؛
 .0جممتی که بار عبادی دارن ( 1جمله)؛
 .5جممتی که به حقوق متد عادی متبوط میشون ( 0جمله).
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ش ل  :9درص فتاوانی هتی

از موضوعا مورد تثکی پیامبت (ص) در خطبهی مؤته

 .3مقایسهی دو سخنرانی

باتوجه به ن ا ذکتش ه درمورد محتوای سرخنتانی پیرامبت (ص) در تبروک و گرتوهبنر ی

جمم این سخنتانی و با کمی دقت به بار معنایی پنها در این گرتوههرا ،درمرییرابی کره
جمم گتوههای اول ،دو و پنج کاممً بار اجتماعی دارن ؛ بهگونهای که میتوانی آ ها
را در گتوهی با نا «جمم کاممً اجتماعی» قتار دهی  .با دقت بیشتت به این گتوهها درمری
یابی که جمم گتوههای سه ،چهار ،شش ،هفت و هشت نیز بار اجتمراعی دارنر و آ هرا
را نیز میتوانی در ردیف دو قتار دهی و گتوه «جمم تقتیباً اجتمراعی» بنرامی  .در ایرن
صور ح وداً  65درص محتوای این سرخنتانی در گرتوه جمرم کراممً اجتمراعی و 35
درص در گتوه جمم تقتیباً اجتماعی جایمیگیتن .

ش ل  :3نمودار گتوهبن ی جمم سخنتانی پیامبت در تبوک
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با درنظتگتفتن بار معنایی پنها در این گتوهها ،آ ها را میتوانی به دو گتوه بزرگترت
به نا های «جمم نظامی» (گتوه اول ،دو  ،سو و پنج ) و «جمرم غیرتنظرامی» (گرتوه
چهار ) تقسی کنی .

ش ل  :0نمودار گتوهبن ی جمم سخنتانی پیامبت در بین سپاهیا عاز مؤته

باتوجه به نمودارهای باال و دقت در محتوای متن دو سرخنتانی درمرییرابی کره ایرن دو
سخنتانی که بنابت منابع تاریخی ،در شتایط نظامی و درمقابل ی
زمانی کمتت از دوسال ایتاد ش هان  ،کاممً با ی
در بین سپاهیا عاز مؤته ی

دشمن واح  ،در فاصلهی

یگت متفاو هستن  .سخنتانی پیرامبت (ص)

سخنتانی کاممً نظامی است و بیش از  25درص از جمرم

ایشا در این سخنتانی جنبهی نظامی دارن ؛ اما سرخنتانی ایشرا در تبروک کراممً رنرگ و
بوی اجتماعی دارد و تقتیباً همهی جمم این سرخنتانی بره مسرائل اجتمراعی متبروط مری
شون  .ن تهی جالبتوجه در این سخنتانی ،ع توجره بره مسرائل نظرامی و برتده نشر
طت

نرا

مقابل جنگ (سپاهیا رو ) اسرت .ایرن تفراو آشر ار در محتروا ،مریتوانر گویای

تفرراو اساسری برین اهر ا

ایرن دو عملیرا باشر ؛ بررهگونررهای کرره مریترروانی هر

سازمان هی ستیهی مؤته را رسری
غزوهی تبوک را پیگیتی ی

بره یر
ه

هر

اجتماعی.

نظرامی بر انی و هر

از

از سرازمان هی
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 .4نتیجهگیری

در این تحقیق ،بین دو سخنتانی پیامبت (ص) که ی ی در غزوهی تبروک و دیگرتی در میرا
سپاهیا عاز مؤته ایتاد ش هان  ،به روش بسرام سرنجی در تحلیرل محتروا مقایسرهای انجرا
دادی که نتیجهی آ به شت زیت است:
بیش از  25درص سخنتانی پیامبت (ص) در بین سپاهیا عاز مؤته محتوای نظامی دارد؛
درحالیکه محتوای سخنتانی ایشا در تبوک تقتیبراً  144درصر اجتمراعی اسرت و در آ
هیچ ردی از مسائل نظامی دی ه نمیشود .این موضوع درستی فتضیهی این پژوهش را تثیی
میکن و نشا میده که ه
این غزوهاه ا

اصلی غزوهی تبوک ،نظامی نبوده است و پیرامبت (ص) در

اجتماعی را پیگیتی میکتدن .

منابع

 ابناثیت ،عزال ین أبوالحسن عل بن اب ال رت  .)1335( .الکامل فی التـاری  .بیرتو  :دارصادر  -دار بیتو .

 -ابنخل و  ،عب التحمنبن محمر  .)1043( .دیوان المبتدأ و الخبر فى تاری العـر

و

البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن األکبـر .تحقیرق خلیرل شرحادة .ط الثانیر  .بیرتو :
دارالف ت.

 -ابنسع  .)1014( .الطبقاتالکبـرى .تحقیرق محمر عبر القادر عطرا .بیرتو  :دارال ترب

العلمی .

 -ابنعب البت ،أبوعمت یوسفبن عب اهللبن محم  .)1019( .االستیعا فى معرفة األصحا .

تحقیق عل محم البجاو  .بیتو  :دارالجیل.

 -ابنهشا [ .ب تا] .السیرة النبویة .تحقیق مصطف السقا و ابرتاهی األبیرار و عبر الحفریظ

شلب  .بیتو  :دارالمعتف .

 -أبوعمتو خلیف بن خیاطبن أبریهبیرتة اللیثری العصرفتی الملقرب بشربا  .)1015( .تـاری

خلیفةبن خیاط .تحقیق فواز .بیتو  :دارال تب العلمی .
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 اتسلن ر ،پیتت .)1311( .روشهای تجربی تحقیق در علوم اجتمـاعی .تتجمرهی بیرژکاظ زاده .تهتا  :آستا ق س.

 -بارد  ،لورن  .)1310( .تحلیل محتوا .تتجمهی محمر یمنری دوزی سرتخابی و ملیحره

آشتیانی .تهتا  :دانشگاه شهی بهشتی.

 -بمذری ،أبوالحسن أحم بن یحی  .)1233( .فتوحالبلدان .بیتو  :دار و م تب الهمل.

 -بمذر  ،أحم بن یحی بن جابت .)1252( .انسا

األشراف .تحقیق محم حمی اهلل .مصرت:

دارالمعار .

 -پاکتچی ،احم  .)1333( .نقد متن .تنظی و ویتایش صالح زارعی .تهرتا  :انجمرن علمری

دانشجویی الهیا دانشگاه اما صادق (ع).

 -ذهب  ،شم ال ین محم بن احم  .)1013( .تاری االسالم و وفیاتالمشاهیر و األعالم.

تحقیق عمت عب السم ت مت  .ط الثانی  .بیتو  :دارال تا العتب .

 -دمشق  ،أبو الف اء اسماعیلبن عمتبن کثیت .)1041( .البدایةوالنهایة .بیتو  :دارالف ت.

 صالح الشام  ،محم بن یوسرف .)1010( .سبلالهدى و الرشاد فى سیرة خیرالعبـاد.تحقیق عادل احم عب الموجود و عل محم معوض .بیتو  :دارال تب العلمی .

 طبتی ،أبروجعفت محمر برن جتیرت .)1331( .تـاری األمـم و الملـوک .تحقیرق محمرأبوالفضل ابتاهی  .ط الثانی  .بیتو  :دارالتتا .

 -عزال ین ابناألثیت ،أبوالحسن عل بن محم الجرزر  .)1042( .أسـد الغابـة فـى معرفـة

الصحابة .بیتو  :دارالف ت.

 -عسقمن  ،احم بن عل بن حجرت .)1015( .اإلصابة فـى تمییـز الصـحابة .تحقیرق عرادل

احم عب الموجود و عل محم معوض .بیتو  :دارال تب العلمی .

 -محم مهت ،غممتضرا .)1331( .روش تحلیل محتوا (راهنمای علمی تحقیق) .تهرتا :

گنجینهی علو انسانی (دانشنگار).

 -مقتیز  ،تق ال ین أحم بن عل  .)1094( .إمتاع األسماع بما للنبـى مـن األحـوا و

األموا و الحفدة و المتاع .تحقیق محم عب الحمی النمیس  .بیتو  :دارال تب العلمی .
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 واق ی ،محم بن عمت .)1042( .المغـازى .تحقیرق مارسرمؤسس األعلم .

جرون  .ط الثالثر  .بیرتو :

 -یعقوبی ،احم بن أب یعقو بن جعفتبن وهب واضرح ال اترب العباسر [ .بریترا] .تـاری

الیعقوبى .بیتو  :دار صادر.

