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اساس  در غزوه تبوک بر پیامبر)ص( شناسی و تبیین رفتاری صحابه نخس

  1سوره توبه

 
 3هدیه تقوی، 2محمد ولویعلی

 
 چکیده

 کاهش یافتـ   مسلمانان مشارکت فعالمیزان  ـ بر خالف دیگر غزواتـ در غزوه تبوک   
 نبـرد در تدارک سپاه و حرکت ب  سوی میدان جهاد، باعث تاخیر  در آنان و سستی بود
 حضور درصدد بودند بهان  آوردن و خواهی با کارشکنی، عذرای از صحاب  عده. ه بودشد

واکنش ب  این وضع، با افشای در سوره توب  خداوند در توجی  کنند.  را نیافتن در جنگ
د. بر اسـا  آیـات   را بیان کر آنان دالیل حقیقی مشارکت نکردن ،هااین گروه هایتنی

مل بـ   در عحتی آنانی ک  تظاهر ب  همراهی نمودند ایی از سپاهیان هگروه ،سوره توب 
در  یکدست نبودن رفتـار صـحاب    مسلمانان پرداختند. کارشکنی و ایجاد رعب در میان

ب  دقت ها  رفتاری شد ک  در سوره توب  این گون های  پیدایش گون  غزوه تبوک موجب
راهـی بـا پیـامبر ص     در جهت هم گون  رفتاری هشت ،اند. در این سورهشناسایی شده

در پنج ها  معرفی شده است. یکسان نبودن میزان همراهی آنان باعث شده ک  این گون 
تبیینی  ـدر این مقال  با روش توصیفیقرار داده شوند.  غیرهمراهتا  کاملاز همراه  سنخ

 تنـو   شـده و سـپب بـ  علـت     شناساییدر غزوه تبوک  رفتاری صحاب های  ابتدا گون 
در غـزوه   تنو  رفتاری اصحاب پیامبر ص  رسد می ب  نظر شود. می بررسی آنان رفتاری
داشت  های دینی با ارزش اجتماعیهای  سنتو تعارض  نو  نگرش آنان ریش  در تبوک
 . است
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 قدمه  م

بـی  تبـوک بـا  و عزیمت ب   با تهدید رومیان مقابل از مسلمانان جهت   ص دعوت پیامبر
 بـ   مخـت   رفاًاین مسئل  ص. مواج  شد اصحابعده ای از از جانب رغبتی و ناهماهنگی 
کسـانی   اصحاب پیامبر ص  نبود، بلک  در میانمدین  قبایل اطراف تازه مسلمانان مک  و 

بهانـ   . شد نمی دیده همراهی ی برایاشتیاقور و ش ،کردندمدین  زندگی میها در ک  سال
ظـاهری   از علـل  گرمـای هـوا   و سخت زمانی و مکانی ، تر  از قدرت روم، شرایطجویی
سـوره   93خداونـد در آیـ     .بـود   ص پیامبردر تدارک سپاه و همراهی با  صحاب  سستی
ـ   رُوا فيانْفِ نُوا ما لَکُمْ إِذا قیلَ لَکُمیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَ " توب  الْـََرْضِ   بیلِ اللَّـ ِ اََّّـاقَلْتُمْ إِلـی   سَ

بـا اشـاره بـ      "أَرَضیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتا ُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِي الْآخِرَةِ إِالَّ قَلیلٌ
 مغـایر بـا  ، در عمـل ، تظاهر ب  همراهی عده ای نیز با .ه استهشدار داد نانب  آ این وضع
میـزان   ،در غـزوه تبـوک   صـحاب   . معیار تشخی  رفتـار کردند می رفتاردینی ی هاارزش

در پـنج سـنخ    رفتـاری  گونـۀ  هشـت  ،اسا  این بر ک  است  ص با پیامبر ناهمراهی آن
  1نیم  همراه و منفعت طلب،   9 همراه حداکثری،  2 همراه کامل و بی قید و شرط، 1

در دو هـا   . رفتار ایـن سـنخ  شده استتقسیم  همراهغیر   5 عافیت طلبهمراه حداقلی و 
 .گرفت  استقرار  مورد توج  فعلو  قول جنب 

 ک  چرا بـا  کند می در غزوه تبوک این سوال را ایجاد تنو  رفتاری اصحاب پیامبر ص 
بـرای همراهـی بـا     صـحاب  ، اسـالم  فزاینده در جامع  و قدرت سیاسی  ص پیامبر حضور
توان  می ین مسئل ا اصلیبررسی علل  برایشدند؟  سستیدچار  این غزوه ص  در پیامبر
 تنـو  موجب  صحاب های  و انگیزه هاتفاوت نگرش -1را ب  آزمون گذاشت.  ضیفر دو این

و گـرایش   جاهلیتعارض ارزشهای دینی با سنتهای  -2د. رفتاری آنان در غزوه تبوک ش
پیـامبر ص  در غـزوه    بـا  ی صـحاب  در میزان همراه، رفتاری ب  هر کدام از آنهاهای  گون 

 تبوک تاَّیر گذاشت.  
 
 سوره توبه بر اساس در غزوه تبوک رفتاری صحابههای  گونه

  ص مل  ب  مدین  ب  پیامبرحدر سال نهم هجرت اخباری مبنی بر آمادگی رومیان برای 
بـ   با توجـ    را ب  جهاد فراخواند. مسلمانان ات، ص  همانند دیگر غزورسید. رسول اکرم 

بـ  منـاطم مختلـ       ص هایی از سوی پیامبر اکرمپیک ،رش اسالم در شب  جزیرهگست
رسول اکرم ص  بر خالف دیگر غزوات ک  مقصد را پوشیده   .9/331واقدی،   ارسال شد
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؛ ابن سعد، 9/333واقدی،   اعالن کردداشت، در این غزوه از همان ابتدا مقصد را  می نگ 
ی، رذبـال   بود جزیره نزدیک مرز شامشب   ر شمال غربید مقصد، تبوک . 121-121 /2

هـایی  پیـک  رسول اکرم ص   .2/15حموی، یاقوت ؛ 21؛ اصطخری،  1/11 ،فتوح البلدان
بریـدة بـن حصـیب را بـ  قبیلـ        گسیل دارد؛ب  مک  و قبایل فرستاد تا آنان را ب  جنگ 

ابـو جعـد    و یابـو واقـد لیثـ   ، شـد  هقبیل  غفار فرستادب   یرهم غفار ابو ،کردلم روان  اس
همچنـین رافـع بـن     مردم را ب  جهاد فراخواندنـد.  هر یک ب  قبیل  خود رفتند تا یضمر

ه ب  قبیل  اشجع فرسـتاد ن مسعود نعیم ب، شدب  جهین  اعزام بن مکیث  مکیث و جندب
کعب بن عمرو اعزام بنی ب  قبیل   بن سالم و بشر بن سفیان و بدیل بن ورقاء و عمرو شد
در ایـن فـرا خـوان    ، همانجـا .  واقـدی   ه شـد فرسـتاد  یگروهـ نیز   قبیل  سلیم ب .دندش

ـ پیامبر ص  ب  دعوت  ی یکسانپاسخ هاقبایل و گروه ،عمومی عـده ای بـا بهانـ      . دندادن
ـ  و عذر خواهی در صدد توجی  برآمده و از پیامبر ص  خواسـتند  جویی را از حضـور   ناآن
 سـوره توبـ    31در آیـ    ک  خداوند بهان  کردند هوا را گرمایبرخی  معاف دارد. جهاددر 
ابـن سـعد،   نکــ:   نیـز   تهدید کـرد  ،را ب  آتش سوزان تر ک  همان آتش جهنم باشد آنان
وضـوح در سـوره توبـ     دالیل اصلی این ناهماهنگی بـ     .111-111 /1طبری،  ؛2/125

و نـو    اهنگیاهمـ ن ،مسـلمانان  بـا افشـای نیـات    در ایـن سـوره   خداوند. بیان شده است
د بـ  قـرآن و بـ     منابع تاریخی نیز با استنا .ه استدبیان کر در این غزوهرا  همراهی آنان

 صـحاب  پیـامبر ص  در   بـ  گونـ  شناسـی رفتـاری     و اصطالحات قرآنیها  گیری واژهکار
 /9 واقـدی،   تـری دارد اند ک  در قیا  با گون  شناسـی قـرآن دقـت کـم    پرداخت  تبوک
 سنخ شناسـی  ،منابع تاریخی وسوره توب   استناد ب  آیات با این پژوهش در  .332-335
 .صورت گرفت  استدر غزوه تبوک  قول و فعل در بعد صحاب  رفتار

را چنـین   صحاب  در غزوه تبـوک  رفتاریهای  گون توان  می آیات سوره توب  بر اسا 
و  بـ  خطـا   فـان معتر، 2 در معـرض لغـزش    مؤمنـانِ  ،1 راسـتین   نِامنـ مؤ معرفی کـرد: 

                                                 
سَـبیلِ اللَّـ ِ فَیَقْتُلُـونَ وَ      مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بََِنَّ لَهُـمُ الْجَنَّـ َ یُقـاتِلُونَ فـي      إِنَّ اللَّ َ اشْتَرى .1

وا بِبَـیْعِکُمُ الَّـذ    بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ ِ فَاسْتَبْشِرُ  أَوْفى یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْ ِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَن
  .111توب /بایَعْتُمْ بِ ِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ  

ساعَ ِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما کادَ یَزیغُ قُلُوبُ   قَدْ تابَ اللَّ ُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرینَ وَ الََْنْصارِ الَّذینَ اتَّبَعُوهُ في. ل9
  .111توب /تابَ عَلَیْهِمْ إِنَّ ُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحیمٌ   فَریمٍ مِنْهُمْ َُّمَّ
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یـا   کنارگیرنـدگان ، 1، بیمـار دالن 9آورندگان ، عذر2دمتزلزالن مردَّ ،1منتظران حکم الهی
در قالـب  کـ     ص با پیامبرآنان  همراهی نو  بر حسب هااین گروه.  1و منافقان 5ینداعق
سـنخ قـرار    پـنج در ، در منابع نیز مشـهود اسـت  و  دادند می خنان و یا عملی ک  انجامس

و بی قید و شرط، همراه حداکثری، نیم  همراه، همراه حـداقلی و   کامل همراه اند:گرفت  
سخنان  ،یا ب  صورت ضمیر و ترکیبات وصفی و اضافیب  صراحت  قرآن . آیاتغیر همراه

 را بیان کرده است. هاو گروه این افراد رفتار و
در  جهـاد  انفرمـ  ک  ب  محـ  دریافـت  اند  گرفت کسانی قرار  همراه کامل سنخدر  

حاضـر شـده و در صـدد    در عرصـ    بـا جـان و مـال    قولی و فعلیب  صورت  ،غزوه تبوک
در تمـام لحظـات و شـرایط    ایـن گـروه    بر اسا  شواهد تـاریخی بر آمدند.  تدارک سپاه

با ایمانی راسخ بـدون سـوء ظـن بـ       و پیامبر ص  بودهمطیع اوامر  طاقت فرسای تبوک
. همـین نـو  همراهـی آنـان را از همـراه      همـراه شـدند    ص با پیـامبر خداوند های  وعده

    .9/331واقدی، نکـ:   کند می حداکثری منفک
ک  بـا وجـود ایمـان و اطمینـان بـ        گرفت  اندقرار  گروهی ،در سنخ همراه حداکثری

تبـوک بـرای    در شـرایط سـخت و طاقـت فرسـای     ، ص اکرم رسولخداوند و های  وعده
بـاز مانـده    بـا پیـامبر ص    روی سهل انگاری از همراهـی یا از  لحظاتی دچار لغزش شده

. خداونـد از آنهـا بـا    و در صدد جبران بـر آمدنـد   این افراد ب  اشتباه خود پی برده. بودند
و بـا   بـرد  می نام "آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ" و "کادَ یَزیغُ قُلُوبُ فَریمٍ مِنْهُمْ" اوینی چونعن

                                                 
ـ    و". 1  َ غَفُـورٌ  آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَالً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللَّ ُ أَنْ یَتُـوبَ عَلَـیْهِمْ إِنَّ اللَّ

ری یاد شده است  مرجون  کـ  ظـاهرا وضـع    همین سوره از گروه دیگ 111در آی    .112توب /  "رَحیمٌ
جَـونَ  و آخَرونَ مُرْ"بدتری از گروه قبلی دارند و ب  سبب خطاکاری منتظر عذاب یا بخشش الهی هستند 

 اند.در این پژوهش این دو گروه با تسامح یکی شمرده شده  "ألمرِ هللا إمّا یُعذّبُهم و إمّا یَتُوبُ عَلیهم
  .15توب /رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ    لَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاللَّ ِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فيما یَسْتََْذِنُکَ ا. ان2
کَفَـرُوا مِـنْهُمْ    وَ جاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الََْعْرابِ لِیُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذینَ کَذَبُوا اللَّ َ وَ رَسُولَ ُ سَیُصیبُ الَّـذینَ . 9

   .31توب /عَذابٌ أَلیمٌ  
   .125توب /قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ کافِرُونَ    وَ أَمَّا الَّذینَ في. 1
طائِفَـ ٍ مِـنْهُمْ     للَّـ ُ إِلـى  رَجَعَـکَ ا  فَـإِنْ ". 31توبـ /  " عَدِهم خِـالفَ رسـولِ هللا ...  فَرِحَ المُخَلّفون بِمَقْ" .5

قُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا فَاسْتََْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّکُمْ رَضیتُمْ بِالْ
  . 39توب /مَعَ الْخالِفینَ  

عْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدینَ ِ مَرَدُوا عَلَـى النِّفـا ِ ال تَعْلَمُهُـمْ نَحْـنُ نَعْلَمُهُـمْ      وَ مِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الََْ. 1
   111توب /عَذابٍ عَظیمٍ    سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَیْنِ َُّمَّ یُرَدُّونَ إِلى
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 ،. این گروه همراه پیامبر ص  بودنـد دهد می گی آنانوداز بخش رخب امیدوار کنندهلحنی 
نکــ:     انـد. ز گروه همراه کامل منفک شدهاآنان  نزدیک بود بلغزندر لحظاتی ولی چون د
   112-9/111طبری، 

. شده بودنـد  همراه ص  اف منفعت طلبان  با پیامبربنابر اهد، سنخ نیم  همراه صحاب 
شرایط دشـوار و خطـر    در اما کردندرا همراهی   ص پیامبر ،در شرایط مناسباین گروه 

 /9، واقـدی   نمـوده بودنـد  خـودداری  از همراهی  ،افتاد می ب  خطر امنیت جانی آنانک  
    .9/111طبری،  ؛1113

بنـابر مصـالح    کـ   مصـلحت جـو و عافیـت طلـب     گروهی بودند ،سنخ همراه حداقلی
همراهـی  قـولی   در بعـد . ایـن گـروه   نـد همراه شـده بود  پیامبر ص با  شخصی و گروهی

  . 339 /9 واقدی،  نبودند عملی در شرایط دشوار حاضر ب  همراهیداشتند، اما 
ـ   بـا در همان ابتدا بـا اکـراه و    نیز کسانی بودند ک  غیر همراهسنخ    و اهـداف منافقان

یع  اه شده بودند. عده ای از آنـان بـا مانـدن در مدینـ  و شـا     همر  ص تخریبی با پیامبر
بـ  اقـدامات   نیـز   گروهـی دیگـر   دارنـد. از همراهی باز  مسلمانان را سازی، سعی داشتند

. از آنجایی ک  ایـن گـروه آشـکارا مخالفـت     دست زدند  ص پیامبر بر ضدعملی و توطئ  
ز و اهر سـازی رفتـار خـود را توجیـ  کـرده      کردند و سعی نمودند با ظا نمی اعالم خود را

نکــ:    در زمره همراه منفعل قـرار داده شـده انـد    ی کننداتخاذ موضعی مشخ  خوددار
مصادیم رفتاری و ها  شاخ  سنخ ها،در تفکیک  . 511 /2ابن هشام،  ؛1111 /9واقدی، 
نو  رفتار بر گرفت  از ها  این شاخ است. قرار گرفت   عیارم فعلیو  قولی در بعدهر سنخ 

ها  کننده سنخ محدودهای  شاخ  در جدول زیر ی است ومنابع تاریخ در قرآن وها  سنخ
 .  خالص  شده است
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در  صحابهرفتاری های  کننده سنخ محدودهای  : شاخص1جدول شماره 

 غزوه تبوک

          ها شاخص            

 

 ها سنخ     

 رفتاری  قولی 

قید و  بی همراه فعال 
  شرط

ب   تشویم و ترغیب سپاهیان، امید دادن
 ردان در مواسپاهی

با منافقان و سرزنش  ، تقابل بیانیبحرانی
 نرفتن ب آنان، اذن 

های  ، اذعان ب  وعدهخواهدنمی جهاد
 الهی
 

اطاعت از دستورات پیامبر ص ، همراهی 
 جانی و مالی،

تالش در تدارک سپاه، مقاومت و َّبات 
 عقیده در شرایط

 در جنگمشارکت فعال  سخت،

 همراه حداکثری
ر و توب  ب  دلیل اناب  کردن، استفغا 

، طلب بخشش از سستی در جنگ
 پیامبر ص 

 ب  فرامین موقت توجهی بی، لغزش آنی
 انگاری در همراهی، ، سهل  ص پیامبر

، تالش برای امید ب  بخشش خداوند
 جبران اشتباه خود

نیم  همراه 
 طلب منفعت

 جهاد، سوگند خوردن برای نرفتن ب  اذن
 ،عذر خود از جهاد برای
 ز ماندن خود در مدین خشنودی ا

آرزوی شکست نشستن در خان  و 
 شک، مانانلمس

کردن نتحمل ، در همراهی و تردید
 شرایط سخت

 
 همراه حداقلی 
 عافیت طلب

، توجی  رفتار خود با سوگند بهان  جویی
 دروغ خوردن

ترک همراهی ، همراهی در شرایط آرام
 در شرایط دشوار،

 همراهی حسابگران  متناسب با اهداف
 مادی

 
 غیرهمراه
 منافم
 

دن مسلمانان، تبلیغ، شایع  سازی، ترسان
 ایجاد اضطراب در میان

ومیان، قدرت ر مسلمانان، بزرگ نمایی
، سوگند مسخره کردن امدادهای غیبی

پیش بینی اسارت  دروغ خوردن،
ابراز خشنودی از همراه نشدن  مسلمانان،
  ص پیامبر ایشان با

ر ص ، دستورات پیامببی توجهی ب  
   راهمین بازگشتن از

  ،انگیزی فتن ، ، توطئ کارشکنی
، ساخت مسجد  ص   قتل پیامبراقدام ب

 ضرار
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 رفتاری در غزوه تبوکهای  راوانی سنجی سنخف

ر داشتند، سـی هـزار   ک  در غزوه تبوک حضو، مسلمانانی براسا  شواهد و قراین موجود
ی تعـداد افـراد  . است توج  نشده زئیات آنمنابع ب  جاین آمار کلی است و در  نفر بودند.

این افراد از نفرند.  211 ،شده است  ص  در منابع مشخ با پیامبرک  نو  همراهی آنان 
کننـدگان   گـزارش  مورد توجـ   گویا از همین رو و پیامبر ص  بودند صحاب  تقریبا مطرح

مرتبـ  و  ، پایگاه ک  ندستمطرح و شاخ  کسانی ه منظور از صحاب . نداگرفت منابع قرار 
مثبت و منفی برای جامع  مسلمانان شناخت  شده بود. ایـن افـراد در    منزلت آنان اعم از
هـای   بلکـ  بـا موضـع گیـری     مراهی یکسانی با پیامبر ص  نداشتندغزوه تبوک میزان ه

جامعـ  آمـاری در   انـد.  در پنج سنخ قرار داده شده ،ک  در گفتار و کردار داشتند متفاوتی
نـ  کـل جامعـ      اسـت نفـر   211بر گرفت  از آمـار موجـود در منـابع یعنـی     وهش این پژ

جامعـ    توانـد وضـع   مـی  قـرآن در سـوره توبـ     عتاب آلود. هر چند ک  واکنش مسلمانان
تـوان   نمـی  ب  علت نبود اطالعات و آمار دقیـم اسالمی سال نهم هجرت را نشان دهد اما 
و هـا   شـاخ  ، هـر سـنخ   مبنای انتخاب افراد د.جامع  آماری را فراتر از این تعداد قرار دا

بر حسـب میـزان همراهـی    ها  این شاخ  است. رفتاری در دو بعد قول و فعل معیارهای
و بـرگ جنگـی در تبـوک     تعیین شده اند. ب  این دلیل، افرادی ک  ب  دلیل نداشتن ساز

در  ن دادنـد، ی نشـا همراهـ  اشتیا  خـود را بـرای   قولی و فعلی با رفتاراما حضور نیافتند 
لزومـاً بـ  معنـی     "غیـر همـراه  "و  "همـراه " رواز این   سنخ همراه کامل قرار گرفت  اند

سـهل  ل بـ  دلیـ   مسلمانان با ایمانی کـ   همچنین. در غزوه نیست  یا عدم حضور حضور
افـراد   داده شـده انـد.  نخ همراه حـداکثری قـرار   در س ،از همراهی باز مانده بودند انگاری

بنـابراین   انـد. اری هـر سـنخ تفکیـک شـده     رفتهای  یز متناسب با شاخ نها  دیگر سنخ
گون  رفتاری ک  قبال در پنج سنخ قرار داده شده بودند در جـدول زیـر بـر اسـا       هشت

. این جدول شده است آمار موجود فراوانی سنجی شده و درصد فراوانی هر سنخ مشخ 
صـد فراوانـی بیشـتری برخـوردار     دهد ک  کدام سنخ از در می بر اسا  آمار موجود نشان

 بوده است. 
 

 

 

 



 1931بهار و تابستان  یکم، شمارۀ م،پنج و چهل سال اسالمی، تمدن تاریخ پژوهشنامۀ 121

 

در غزوه  صحابه ی رفتاریها : فراوانی سنجی سنخ3و 2جدول شماره 

 تبوک بر حسب نوع همراهی
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 غیـر  یعنـی پـنجم ؛  بیشترین درصـد فراوانـی در سـنخ     ،ب  دست آمدهبر اسا  آمار 

آور  نزیـا  نیـز  همراهی ظاهری آنان با پیـامبر ص   .بوده است ه یا همراهی منافقان همرا
 بین آنان بـ  راه انداختـ  بودنـد   جنگ روانی  ،ن مسلمانانکارشکنی و ترساند زیرا با ؛بود
در مسـئل    سـنخ  ایـن  افراد فراوانی . 525-529 /2 ابن هشام،؛ 1112-9/1111واقدی،  

. در بررسی ایـن  نیازمند تبیین و علت یابی است  ص ،پیامبر با وجود حضور غزوه تبوک
 ایـن  . تـاَّیر حائز اهمیت اندها  سنت تعارض ارزشها با وها  ، نو  نگرش و انگیزه سنخعلل

 گیرد.   می بر پیدایش تنو  رفتاری مسلمانان در غزوه تبوک مورد بررسی قرارعوامل 
 

   مسلمانان در غزوه تبوکرفتاری های  نگرش گونه

   نگرش آناناز نو ،در غزوه تبوک نشان دادند در دو بعد قولی و فعلی صحاب  رفتاری ک 
کران بـر ایـن   متف ،گرفت. در بررسی علل بروز رفتار انسان می نسبت ب  این رخداد نشَت
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ها  عامل درونی نگرش د.گیر می سرچشم  درونی و بیرونی از دو عامل عقیده اند ک  رفتار
 ند.عمیم تر ،آن دست  از نگرش هایی ک  ریش  در اعتقادات و باورهای افراد دارد هستند.

یط شکل گرفت  و در بروز رفتار تـاَّیر  اند ک  بر حسب شرای محیطیعامل بیرونی فشارها
عنصـر شـناختی، عنصـر     اصلی نگـرش عبارتنـد از  های  لف مؤ.  153  آذربایجانی، گذارند

است ک  در مواجهـ    های افرادتی اعتقادات و باورعنصر شناخ. احساسی و تمایل ب  عمل
 . 225-221  کریمی، دنکن می متناسب با آنها عمل ،با یک موقعیت
 رفتـاری  هـای  در غزوه تبوک و علت پیدایش گون  اصحاب پیامبر ص  فتاردر تبیین ر

های  وعده دینی وهای  میزان اعتقاد و باور ب  آموزهتوان نو  نگرش آنان یعنی  می متعدد،
 مؤمنـان ن معتقدان ب  دیـن و  توا می را کاملهمراه گروه مورد توج  قرار دارد.  را خداوند

و رسول در تبوک حضور  خداهای  تردید ب  وعده ن سستی وبدو . آنانتزلزل ناپذیر نامید
خواهنـد ایـن فرصـت را از     نمی یافت  و آن را فرصتی مغتنم شمردند و اذعان داشتند ک 

  .  1/913، انساب االشراف ؛ بالذری،2/11یعقوبی،  ؛9/339واقدی،  دست دهند
ر گرفتن شـرایط و  با در نظعت طلبان  بوده و فدارای نگرشی من صحاب  دست  دیگر از

تـوان   مـی  کردنـد. ایـن افـراد را    می وضع موجود نو  همراهی و مشارکت خود را انتخاب
از امور مادی فراتـر نرفتـ  بـود و از درک     مسلمانان سست ایمانی دانست ک  نگرش آنان

در جهـاد   آنان بر اسا  نگرش منفعت طلبانـ  بودند.  مانده مفاهیم دینی و اخروی عاجز
 رفت با رغبـت حضـور   می   امید غنیمت و بدست آوردن اموالزمانی ک. ندمشارکت داشت

 خطـر  بـ   رفت جان خـود را  نمی و انتظار غنیمتی نیز یافتند اما اگر مقصد جنگ دور می
؛ ابـن  9/335 واقـدی،   زدننـد  مـی  مختل  از مشارکت سـرباز های  با بهان  انداختند و نمی
عَرَضـاً   لَـوْ کـانَ  "ب  این گروه اشاره کرده است: ه توسور 12خداوند در آی   . 2/213اَّیر، 

قَریباً وَ سَفَراً قاصِداً الَتَّبَعُوكَ وَ لکِنْ بَعُدَتْ عَلَیْهِمُ الشُّـقَّ ُ وَ سَـیَحْلِفُونَ بِاللَّـ ِ لَـوِ اسْـتَطَعْنا      
این گـروه   ،این آی  با استناد ب  ".نَلَخَرَجْنا مَعَکُمْ یُهْلِکُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللَّ ُ یَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُو

کردنـد کـ  اسـتطاعت     مـی  مکـرر یـاد  هـای   بعد از بازگشت پیامبر ص  از تبوک سـوگند 
در منـابع تـاریخی نیـز مکـرر بـ        کـردیم.  مـی  همراهی نداشتیم و گرن  شما را همراهی

-گـروه را دروغ  قـرآن ایـن    .9/1111واقدی،سوگندهای دروغین آنان اشاره شده است  

عدم منفعت مـادی و مشـقت و دوری    و علت همراهی نکردن آنان را یان خطاب کردهگو
  . 111-3/111باطبایی، نکـ: ط  راه دانست  است
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ایـن غـزوه داشـت  و     نگرش مصـلحت جویانـ  بـ     ،اصحاب پیامبر ص  دست  دیگر از
هـی  مصلحت خود را در تظاهر بـ  همرا ، کردند. این گروه می رفتار متناسب با این نگرش

دم همراهی خود قولی دانست  اما در عمل از همراهی خودداری کردند. آنان برای اینک  ع
در ایـن  از پیامبر ص  معافیت از جهاد طلبیدند و ایشان نیز کـ  خیـری    ،درا توجی  کنن

ث خداوند حضور این گروه در جهاد را باعـ   .339 /9واقدی،   دید، موافقت کرد نمی گروه
 :توب  ب  آن اشـاره کـرده اسـت    13و  11و در آیات   دانستمسلمانان  ایجاد فتن  در بین

لَوْ خَرَجُوا فیکُمْ ما زادُوکُمْ إِالَّ خَباالً وَ لَََوْضَعُوا خِاللَکُمْ یَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَ َ وَ فـیکُمْ سَـمَّاعُونَ   "
نَ َ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَـکَ الْـَُمُورَ حَتَّـى جـاءَ     لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْ  11لَهُمْ وَ اللَّ ُ عَلیمٌ بِالظَّالِمینَ  

 ".اللَّ ِ وَ هُمْ کارِهُونَ الْحَمُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ

ن  تنها در دینی داشت  و های  ب  آموزه کفرآمیزنگرشی  ک  منافقان بودند ست  دیگرد
بلک  ب  ایجاد تبلیغـات و توطئـ  علیـ      پیامبر ص  در تبوک خودداری کرده، همراهی با

. یـک دسـت  کسـانی کـ      این گروه ب  دو دست  تقسیم شـدند مسلمانان نیز دست زدند. 
مختل  در صـدد ضـرب  زدن بـ     های  تظاهر ب  همراهی کرده و در عرص  تبوک ب  شکل

آمیـز  انـ  و توطئـ    کارباخرهای  و با نقش  آمدند. دست  دیگر در مدین  ماندهمسلمانان بر
  .  5/15، ا اسالم پرداختند  طبرسی  تقابل عملی بچون ساخت مسجد ضرار ب

مثبت و منفی های  نگرش دو عامل را در تکوین توان می شدهیاد های در بررسی گروه
هـا در صـدد دسـت    اهدافی ک  هر کدام از گروه -1 دینی موَّر دانست:های  آنان ب  آموزه

 اعی و فرهنگی جامع  اسالمی در سال نهم هجرت. شرایط اجتم -2یابی ب  آن بودند. 
ها بنابر نو  رفتارشان در پی دست گیرد و اهدافی ک  گروه می هدف از نیاز سرچشم 

دارای گروههـای   اهداف مادی و دنیـوی بـود.   اهداف غایی و اخروی یا   آن بودند،یابی ب
هـای   یابی ب  پاداشرستگاری و دست ، سعادت ،با نگرش معنوی و فرامادی ،اهداف غایی

ت در آن را و شـرک جسـتند   مـی  عنوان یک فریض   در جهاد ب اخروی را در پرتو شرکت
  .9/112طبری،   بدون تعلل در عرص  حضور یافتندو و با اشتیا   تکلی  شرعی دانست 

و روحی  مجاهدان   ا و مشقاتتحمل سختیهالهی با های  سلیم در برابر وعدهبا ت این گروه
ــزوه لحظــات در تمــام ــوک غ ــامبر ص  را همراهــی ،تب ــی پی ــد م ــن ســعد،   کردن / 2اب
   .2/11؛یعقوبی، 121

ایـن  دارای اهـدافی مـادی و دنیـوی بودنـد.     منفعت طلب و مصلحت جـو  های  دست 
در جریان تبوک ب  صورت کالمـی   گرفت و می سرچشم  نیاتشان از مسئل  از رفتاری ک 
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عده زیـادی از   ها بودند.افقان در زمره این گروهشود. من می مشخ  ،نشان دادند و عملی
چیـزی کمتـر از سـپاه     ، بن ابی ک  بـ  روایتـی همراهـان وی   ب  سرگردگی عبدهللا آنان
ابـن    از همراهی خودداری کرده و ب  مدینـ  بازگشـتند  الودا   مبر ص  نبود، در َّنی پیا

    .9/513هشام، 
و با مشخ  کردن نـو    ه اشاره داشت در آیات متعددی ب  رفتار این گرو خداوند نیز

 همـراه و منـافم  غیـر  قرآن، سنخ کرده است. در دیدگاه  جدارا از هم  ناآن، سنخ ها رفتار
طعنـ    ،اسـتهزاء  سـوگندهای دروغـین،   ،در نماز با کسالت حضور ی چونمشخصات دارای
روزه  توبـ  کننـدگان، پرستشـگران،    :بـا اوصـاف   راستین مومنان ،در مقابلبودند و  1زدن

رکو  گزاران، سجده کنندگان، امر کننـدگان بـ  نیکـی و بازدارنـدگان از بـدی و      داران، 
 .2اند؛ ستوده شدهنگهبانان از مرزهای خدا

دینـی  هـای   ب  دین و آموزه سرپوش گذاشتن بر نگرش واقعی خود برای سنخ منافم 
 با استفاده از ایـن  این گروه شیوه متقاعد سازی: -1آوردند.  می دیگری رویهای  ب  شیوه
و اقـدام   از حضور در جهاد معاف شدهپیامبر ص  با متقاعد کردن  ،کردند می تالش روش

ایـن  . واهی برای همراهی نکردن با پیـامبر ص  های   بهان -2 .ندی  شرعی کنوجتخود را 
از  بلکـ  پـب   ،نـد رفتـار خـود بـر آمد   در صـدد توجیـ     گروه ن  تنها قبل از غزوه تبوک

 را بهانـ  کـرده و از ایشـان   بیماری خـود   سوگند و زبان تند و تیز با یامبر ص بازگشت پ
نشـان   شدت عملی ،امیدی ب  اصالح آنها نداشت رسول اکرم ص  ک . کردند  عذرخواهی

نسبت بـ  سسـتی کسـانی چـون      ک  در حالی . 213 /5بیهقی، ؛ 9/1113واقدی،   نداد
حضـور  در تبوک  ب  دلیل سهل انگاریرفا کعب بن مالک ک  از مسلمانان معتقد بود و ص

متناسـب   صحاب ب  این ترتیب، رفتار  . 9/1113واقدی،نشان داد   شدت عمل نیافت  بود،
رفتـاری شـد کـ  در    هـای   با اهداف مادی و معنوی در غزوه تبوک، منجر ب  تنـو  گونـ   

همـاهنگی و  نا جامع  اسالمی عصر نبوی تا قبل از آن سابق  نداشت. این مسئل  نشـان از 
تـوان ریشـ  دیگـر ایـن      مـی  ک  یکدست نبودن جامع  اسالمی در سال نهم هجرت دارد

 های دینی دانست.یا ارزش های اجتماعیناهماهنگی را در گرایش مسلمانان ب  سنت
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 در غزوه تبوک مسلمانان یرفتار تنوع ها درها و سنتتاثیر ارزش

های عقیدتی و فکری گروه نشانۀ حضور ،کتبوغزوه در اصحاب پیامبر ص   رفتاری تنو 
تبوک در بـین   است. این میزان تنو  رفتاری تا واقع  در جامع  اسالمی سال نهم هجرت

افـراد و حتـی   خنـد    غزوات قبلی خاص ، غـزوه مسلمانان سابق  نداشت. هر چند ک  در 
امـا میـزان    ،کردنـد   پیامبر ص  با تردید عمل هایدر پذیرش فرمان هایی بودند ک گروه

 پیـامبر ص   مخالفت بـا  ،نبود. در این غزوه تبوک غزوه ب  اندازهنافرمانی و نیز وضوح آن 
توانـد   نمی این وضع. بروز کردددی از جامع  های متعگروه اد بلک  از سویفرن  از سوی ا

ریشـ  در ابعـاد   توانـد   مـی  بلکـ   ،معلول شرایط زمانی و مکانی غـزوه تبـوک باشـد    صرفاً
از مسـلمانان   مسلما بسـیاری  .رفتاری داشت  باشدهای  و گون و فکری مسلمانان  عقیدتی

اجتماعی در وجـود آنـان   های  و سنتدر دوره جاهلیت سپری کرده  بخشی از عمرشان را
بـا  بودنـد امـا در مـواردی     آنـان اسـالم را پـذیرا شـده     رسوخ یافت  بود از این رو گرچـ  

کردند. نمونـ  بـارز ایـن     می سرپیچی ایشانتورات از دس مجادل  می کردند و پیامبر ص 
مقاومـت  ،  111-111 /2واقـدی،    در جریان صلح حدیبیـ   توان می برخورد مسلمانان را
 هر چند بخشی از ایـن مجـادالت   مشاهده نمود.  112-111 طوسی،  در پرداخت زکات

 نشان از روهقیدتی این گدین صورت گرفت اما تزلزل ع مانند صلح حدیبی  ب  بهان  حفظ
 شرایط و موقعیت زمـانی پـذیرش شـروط   بدون توج  ب  ک   آنان داشتباورهای گذشت  

  .111-2/111واقدی،   کردند می دشمن را ب  منزل  ضع  قلمداد
   ب  اینک  در سال نهم هجرت آیین اسالم در میان مسلمانان پذیرفت  شده بودبا توج

 شـد مسـلمانان   مـی  ده بود. این مسئل  باعثغلب  کر جاهلیسنتهای  بر ارزشهای دینی و
. بـ  ایـن   دهندنتوانند آشکارا گرایش خود را نشان  گذشت  متمایل ب  سنتهای اجتماعی

  ص همراهی فعلی و عملی بـا پیـامبر   انی ک  همراهی قولی داشتند اما ازترتیب، مسلمان
غالـب جامعـ     یهـا کردند در ظاهر خود را هماهنـگ بـا ارزش   می سعی ،باز مانده بودند
اجتماعی و حفظ منافع شخصـی و  های  این گروه برای جلوگیری از سرزنش نشان دهند.

 .کردند می گروهی تظاهر ب  همراهی
ک ن آنها در تبـو منافقان ک  تلوّ خصوصاً ،علت بروز تنو  رفتاری مسلماناندر بررسی 

اسـالم پـذیری    مـوج فـتح مکـ  و    پیامـد  تـوان بـ    می ،شتر بودها بیب  نسبت سایر گروه
گذشـت  پافشـاری   هـای   ک  تا آن زمـان بـر عقایـد و سـنت     شب  جزیره بسیاری از قبایل

این تازه مسلمانان ک  هنوز ایمان در قلب هایشان نفـوذ نکـرده بـود    . ، اشاره کردداشتند
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تـازه  ک   واکنشیدر بررسی  وضعاین  .موجب افزایش کمّی سست ایمانان  و منافقان شد
 31بـا توجـ  بـ  آیـ      . یافـت   نمود ،در غزوه تبوک دادند  ص وت پیامبرمسلمانان ب  دع
تـا عـذر از    ب  جای حرکت ب  سوی تبوک بـ  مدینـ  آمدنـد    اعرابای از سوره توب  عده
بنـابر مصـالح    را اسـالم  د ک  هر چند ایـن گـروه  ده می این مسئل  نشان .جهاد بخواهند
دینـی و در جهـت   هـای   مـل بـ  آمـوزه   در ع شـدند  نمی یرفت  بودند اما حاضرسیاسی پذ

راه قرار گیرند.  نداشتند در موضع تقابلاز طرفی نیز قصد تقویت قدرت اسالمی بکوشند. 
   دانستند. می خواهیمناسب را در کسب اجازه از پیامبر برای عدم مشارکت و عذر 

 ،بـرخالف دیگـر غـزوات    تماعی و فرهنگـی جامعـ   شرایط اجبا درک پیامبر ص  نیز 
مانان سسـت  برای تشـخی  مومنـان واقعـی و مسـل     جنگ را اعالم کرد تا میدان مقصد

. در حضور یافتنـد  با رغبت های دینیبند ب  ارزشپای باشد. مسلمانان باز ایمان و منافقان
و با جـان و مـال در    ، تدارکات سپاه را برآوردهکسانی ک  توانایی مالی داشتند آنان میان

از بـار ارزشـی    قتـال در راه خـدا    .1/913، انساب االشرافبالذری،   ندکرد جهاد شرکت
ـ  منزلـت و شـَن  ، ارزش مجاهدانبرخوردار بود و در آیات متعددی از قرآن کریم ب    ناآن

 الگوی رفتـاری  توان می بنا بر این .1و این گروه را بر قاعدین برتر دانست  استاشاره شده 
 بم مدل زیر نشان داد.مطا َّر از عوامل ارزشیمتَ اصحاب پیامبر ص  را
 رفتار  اهداف  ارزشها  فرهنگ

هـای  از ارزش ن غزوه، کسانی بودند کـ  درک درسـتی  در ای غیر همراه و منافمسنخ 
گروهـی، رفتـاری در جهـت مخـال      فـردی و  بر اسا  مصالح و اهـداف  ودینی نداشتند 

کـ  بـ  چنـدین     بـود  ب  حـدی  این گروه فراوانی .های دینی در پیش گرفت  بودندارزش
، 53، 11کنـد   آیـات   یاد مـی  "و منهم"ک  در سوره توب  با واژه  شدند می دست  تقسیم

توانست خطر آفرین باشد و شـاید   می مدین کثرت حضور منافقان در از طرفی  . 15، 11
نکــ:   گمـارد  علـی    را در مدینـ    ،  ص اکرم پیامبر ب  جهت پیشگیری از توطئ  آنان،

 زیرکانـ   از توطئـ   یانشان  ساخت مسجد ضراردر  منافقان دیگر اقدام  .925 مسعودی،
کننـد؛ امـا پیـامبر      ص بود ک  مسجد را پایگاهی بـرای مبـارزه بـا مسـجد پیـامبر     آنان 

ضرار نماز نخواند و توطئ  آنان را خنثـی کـرد   مسجد  ب  رغم اصرار منافقان در اکرم ص 
  . 2/591؛ قب: ابن هشام، 111-111 نکـ: توب /
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نیـز بـی تفـاوت نبـوده و در شـرایط       حضور یافت  بودنـد در غزوه تبوک  منافقانی ک 
دسـتورات  نافرمـانی از  ،  1111-1119 /9واقـدی،    مختل  ب  کارشکنی، شایع  پراکنی

 . 1119 /9واقـدی،    دست زدند ایشانو حتی توطئ  قتل   113 /9طبری،    ص پیامبر
قـدرت روم و   نمـایی  بـزرگ  درجریـان تبـوک   در  با توج  بـ  شـایع  پراکنـی منافقـان    

ایـن گـروه در    ،و عملـی نشـدن آن   رت مسلمانان توسط رومیاناهمچنین پیش بینی اس
 بـ  جـایی نبردنـد   راه بازگشت در صدد قتل پیامبر ص  بر آمدند ک  در ایـن مـورد نیـز    

ده ی کـ  درجهـاد شـرکت نکـر    منافقان ،ب  مدین  در بازگشت . 1119-1112 /9واقدی،  
 و با سـوگندهای مکـرر   خود برآمدنددر صدد توجی  رفتار با مراجع  ب  پیامبر ص   بودند

  .1113 /9همو،   کردند می تخل  خود از جهاد را توجی 
های حاکم بـر جامعـ  بـود؛ زیـرا در     مسلتزم پذیرش ارزش حیات اجتماعی این سنخ

ادام  زیست اجتمـاعی را  توانست  نمی فردیهای  صرف توج  ب  خواست  زندگی اجتماعی
تامین سازد. حفظ منزلت، عـزت نفـب، حفـظ آبـرو و حیثیـت اجتمـاعی و... از عوامـل        

آورد. این افـراد از   می دیگری بودند ک  برای مسلمانان در جامع  اسالمی احترام ب  وجود
در جامع  اسـالمی بـا    . 11رفیع پور، ص   توبیخ، سرزنش و طرد از جامع  گریزان بودند

 د حاکمیت قوانین و معیارهای ارزشی بر جامع ، افراد برای تـداوم زنـدگی اجتمـاعی   وجو
همراهـی   حتی بر خالف اعتقادات و باورهایشان نیاز داشتند با شرایط حـاکم تظـاهر بـ    

 کنند.
از آنجا ک  جهاد و جنگ در راه خدا یکی از ارزش های جامعـ  نوپـای مدینـ  بـود و     

سـرزنش خـدا و   ماعی می شد برای متخلفان از جهـاد  موجب کسب احترام و منزلت اجت
رسول و مسلمانان را ب  همراه داشت و گاه چنان فضای اجتماعی بر متخلفان سخت مـی  

داشت تا بـرای رهـایی از   شد و آنان را وا می  مثاب  مجازات غیر رسمی تلقی میشد ک  ب
؛ 9/1113نکــ: واقـدی،    این گرفتاری ب  توجی  رفتارهای ناپسند خود از طر  گونـاگون  

  .5/11 طبرسی،
درونـی و میـدان    افکـار ، سازی عقاید توان گفت غزوه تبوک صحن  آشکار می بنابراین

هـای   بود ک  در قالـب تنـو  گونـ     ارزش های اسالمیبا  های جاهلی مبارزه جدی سنت
 تواند شاخصی برای نشـان دادن وضـع فرهنگـی و    می این مسئل  رفتاری نمود یافت  بود.

در جامعـ     ص پیامبر ک  با وجود حضور سال نهم هجری باشد جامع  اسالمی اجتماعی
با پی گیـری ایـن    .بود جاهلی در قالب های جدیدو فرهنگ از بازگشت سنت های  نشان 
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توان ب  وضوح مشاهده کرد ک  بعد از رحلت پیامبر ص  با در دسـت گـرفتن    می ،مسئل 
چگون  در انـدک زمـانی    ،گذشت  داشتندهای  سنت هایی ک  تمایل ب قدرت توسط گروه

  تحوالتی عمیم در جامع  اسالمی پدید آمد.
 

 نتیجه 

 و شـواهد  سـوره توبـ    مطـابم  ،تبوک در بررسی سنخ شناسی رفتاری مسلمانان در غزوه
سنخ همراه کامل و . داده شدنددر پنج سنخ قرار  ک گون  شناسایی شدند هشت تاریخی،

اه حداقلی مصلحت جـو  منفعت طلب، همر اکثری، نیم  همراهراه حدبی قید و شرط، هم
نفـر کـ  در غـزوه     211با بررسی جامع  آماری موجود در منابع از  . غیرهمراه یا منافمو 

آنهـا در سـنخ    از نفـر  119 ،داشتند  ص نو  همراهی با پیامبر در تبوک رفتاری متفاوت
نـو  تبعیـت از دسـتورات     هـا  ده سـنخ پنجم قرار گرفتند. البت  معیارهـای تفکیـک کننـ   

برای تبـوک   پاه، همراهی فعال و با اشتیا و میزان تالش آنها برای تدارک س  ص پیامبر
  انتخاب شده است.

دالیـل روانشـناختی و    ،غیرهمـراه تاَّیر گذار بر فراوانی سـنخ   در تبیین علل و عوامل
غیرهمـراه  نیاز و اهداف سنخ ، نگرش، انگیزه در علل روانشناختی .بودمورد توج  ارزشی 
شد؛ زیرا مطـابم دیـدگاه ایـن      ص با پیامبر مخال رفتار  گفتار و در پیش گرفتن سبب

زمانی کـ  شـرایط بـرای    وی اولویت داشت و ینیازهای دن گروه رسیدن ب  اهداف مادی و
مشـکالت   با بروز و کردند می را همراهی  ص پیامبر ،دست یابی ب  این اهداف فراهم بود

سختیهای غـزوه تبـوک    نمیزا .کردندمیاز همراهی خودداری  ،و موانع رسیدن ب  هدف
موَّر دیگر بر نو  رفتـار سـنخ    نامیدند. عامل "سپاه عُسرت"حدی بود ک  این سپاه را ب  

 . از آنجـایی های مادی و معنوی ب  وجود آمدشبین ارز تعارض ارزشی بود ک  غیر همراه
نسـتند شـرکت در جهـاد و شـهادت را یـک      توا نمـی  داشتند، عقاید ضعیفیاین افراد  ک 

 ایـن گـروه اهـداف مـادی     .سـنجیدند  می مادیبلک  با نگاهی حسابگران   ،نندبدافضیلت 
رفتـاری کینـ    ب  عالوه آنـان  کردند.  می رفتار سب با میزان دسترسی ب  آنو متنا داشت 

بـا   نـد و الم در پـیش گرفت روحی  مسلمانان و ضرب  زدن ب  اس توزان  و در جهت تخریب
 در نقط  تقابل با مسلمانان قرار گرفتند.   اقدامات عملی
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