
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ارائه شده است  هاي رنگی مطالب اطلس درقالب جدول تمام 

ومکان هاي مرتبط با وقایع تعیـین وآورده   وهمراه با آن عکس

غزوات و سرایا، پـیش زمینـه   از دقیقی  تعریف شده است 

وع و اثـرات آنهـا؛ آمـار دقیـق از نفـرات،      ها، علل وق

اسامی کشته ها،  امکانات، پرچمداران لشکرها، میزان و 

زخمی ها و اسـرا و محـل شـهادت شـهداي اسـالم و      

هالکت مشرکین و همچنین مسیر حرکـت سـپاهیان و   

درسراسـر ایـن    دو طرف با اسـتفاده از نقشـه   لشکرهاي 

 .منبع وجوددارد

  

 سیار جالب این اطلـس اسـتفاده  یکی از ویژگی هاي ب  

گسترده از عکس هاي رنگی هوایی براي شرح غزوات و 

بخش و با  33عنوان مثال، غزوه احد در  سرایا است. به 

عکس توضیح داده  56نقشه و  6جدول،  13استفاده از 

  .شده است

  

  

 
 

اطلس تاریخ  گزیده اي از جلد دوم و سوم اطلس غزوات

حضرت  مرحوم تحت اشرافاست که  اسالم (ده جلدي)

 .تالیف شده است )آیت اهللا خوشوقت (رضوان اهللا علیه

 

  

                                  
                                                                      

  مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي

  )10علوم انسانی؛( فارسیمراجع 

خدا اطلس غزوات رسول

  

  

  محمود صدیقی

  94بهار

 



 «والیتی در ابتداي کتاب، اطلس غزوات را اینچنین: 

والــه/  علیــه اهللا صــلی اطلــس غــزوات رســول خــدا   

پدیدآورندگان موسسه دایرةالمعـارف بـزرگ غـدیر و    

احیاي میـراث مکتـوب شـیعه؛ بـا مقدمـه و نظـارت       

تهران: سازمان جغرافیایی نیروهـاي   -اکبر والیتی. علی

هنري اطلس تاریخ شـیعه،   -مسلح: موسسه فرهنگی 

 1391  .  

 محتـوایی  اطلس غزوات رسول اکرم (ص) با نظـارت 

موسسه دایره توسط  تدوین و خوشوقتعزیز آیت اهللا

المعارف بزرگ غدیر و احیاي میراث مکتوب شیعه و 

انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح چـاپ و  

دکترعلــی اکبــر  مقدمــه .منتشـر گردیــده اسـت  

عالمــه  وتقــریظمرکز رئــیس بعنــوان والیتــی

  به چشم می خورد کتاب در ابتداي جعفرآملی
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فصول کتاب عبارتند از: حق طلبی و مدارا؛ 

سرایا و غزاوات آغازین، اقتدار؛ بدر کبري تا 

آفرینی  آستانه احد، آزمون ایمان؛ احد، باز 

اقتدار؛ حمراءاالسد تا آستانه خندق، نابودي 

اسالم یا شرك؛ احزاب،افول شرك؛ زمینه هاي 

صلح حدیبیه، مهار  نش شرك؛ صلح حدیبیه، کر

یهود؛ خیبر و ...، زمینه سازي فتح مکه؛ سریه 

هاي امنیتی تبلیغی عمره القضاء، موته، پایان 

آشکار و آرام مکه، مدارا؛ مرگ  شرك؛ فتح 

بت پرستی؛ سرایاي پس از فتح حنین و طائف، 

  تعمیق و گسترش اسالم؛ تبوك و آخرین سرایا.

والیتی در ابتداي کتاب، اطلس غـزوات  

در ایـن  «را اینچنین معرفی می کنـد:  

کتاب، تاریخ اسالم در قالب شرح حـال  

ین شده است. نویسی تدو نگاري و وقایع 

وجود تصاویر و عکس نقشه هاي ماهواره 

اي و جدول هاي متعدد در کنار متنـی  

فت قرائن گـذاره  دریا علمی و دقیق، در 

هاي تاریخی کمک شایانی نموده اسـت.  

دقت در نقطه یابی نقشه هـا و تطبیـق   

کـاري   اماکن تاریخی با نقاط امروزي، 

بس دشوار و زمان بر که باعث کاربردي 

شدن هرچه بیشتر این کتاب شده اسـت.  

استفاده از منابع دست اول تاریخ اسالم، 

ده اتقان و وزانت و جامعیت آن افـزو  به 

 .است

  ویژي هاي اطلس

عکس هاي از  استفاده گستره .1

ونقشه هاي  رنگی هوایی

ماهواره هاي براي تعیین دقیق 

 اماکن 

اقدام اثباتی درجهت تعیین  .2

نقش پررنگ  حضرت علی (ع) 

 درجنگ ها

استفاده از منابع معتبر ومورد  .3

 قبول اهل سنت وشیعه

 و تاریخ میان برقراري ارتباط .4

جغرافیا هر واقعه تاریخی 

مشخص  واقعه و محلجانمایی 

 شده است

انتخاب  صحیح ترین قول  .5

 ازمیان نقل هاي مختلف

  منبع معتبر 477استفاده از  .6

نویسنده در قالب دو گروه  15 با همکاريکتاب 

 477تاریخ و جغرافیایی تاریخی و بااستفاده از 

، درقطع رحلـی  صفحه696و فصل 12منبع در 

ایـن   وکاغذ گالسه ( رنگی) چاپ گردیده است

اطلـس   «گزیده اي از جلـد دوم و سـوم   منبع

است که تحت اشـراف حضـرت    »تاریخ اسالم

 ) تالیف شده استره آیت اهللا خوشوقت(




