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 1یلیجل ریممحمد علی

 2محمدرضا بابایی دره 

 چکیده

و  بخشدیمعنا م یآنکه به زندگ ژهیها دارد بودر سرنوشت انسان ییباورها، نقش بسزاحوزه اعتقادات و 

منبعث  یهامحدود باشد، هدف جهیو در نت یماد یآدم یاساس، هرچه باورها نیكند. بر همآن را هدفمند می

. در مقابل، دهدیقرار م ینیزم مورا یگردد و او را در تنگنامحصور می زانیو به همان م یمتناه زیاز آن ن

و آن  بخشدها دارد بویژه آنکه به زندگی معنا میحوزه اعتقادات و باورها، نقش بسزایی در سرنوشت انسان

های منبعث از آن نیز متناهی و و در نتیجه محدود باشد، هدف كند. هرچه باورهای آدمی مادیرا هدفمند می

دهد. در مقابل، اعتقاد به خداوند، عالم ی امور زمینی قرار میگردد و او را در تنگنابه همان میزان محصور می

غیب و نیروهای فراطبیعی كه وظیفه آنان یاری خداباوران و خدایاوران است، هدف مؤمنان را متعالی و 

کی از گیرد. در همین راستا، یاش در موقعیتی فرازتر از مالئکه قرار میسازد تا بدانجا كه جایگاهبلندپایه می

نود است. ج« جنود الهی»های انبیای الهی اعتقاد به عالم غیب است كه بخش مهم آن، باور به رترین آموزهب

الهی، نیروهای دیدنی و نادیدنی موجود در عالم هستی هستند كه همه تحت فرمان خداوند قرار داشته و در 

 خیزند.رمیگرایان به ستیز برسانند و با باطلگرایان را كمک میمواقع الزم، حق

هی كوشد پیامدها و آثار تربیتی اعتقاد به جنود الـ تحلیلی، میگیری از روش توصیفیاین مقاله با بهره

عتقد های مهایی بپردازد كه انسانگیریاز آن، به بیان جهترا از دیدگاه قرآن و حدیث، بررسی نماید و پس 

 به وجود لشکریان الهی از آن برخوردار هستند.

 قرآن كریم، روایات، جنود الهی، آثار تربیتی، مالئکه.: ن كلیدیواژگا
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 مقدمه -1

و باد و آتش گرفته تا جمادات و  خاک و آبتمامی موجودات جهان از ، از دیدگاه قرآن

گردند. هر جا الزم باشد در نقش جنود الهی ظاهر می، با اذن الهی هاانسانو حیوانات و  نباتات

 در همه پهنای هستی حضور دارند.جنود الهی ، بنابراین

هستندـ چه جنود  آیات و روایاتی که دال بر حضور جنود الهی در عالم هستی بر هیتکبا 

 ـگرددجان میباشند و چه جنود زمین که شامل جنود جاندار و بیکه شامل مالئکه می هاآسمان

م به صراط مستقی هاانسانیت که ارسال رسل و انزال کتب از سوی خداوند برای هدا میابییدرم

جنود الهی به یاری پیروان  شودیمباعث ، با حق هاآنو مقابله  هاانسانطغیان  ،نیب نیا دراست. 

ی خداوند هایژگیوزیرا طبق آیات قرآن از ؛ حق برخیزند و معاندان و طاغیان را عذاب نمایند

ُِ ِاي اْلِعَقاِب َشِديِد﴿  .( است3/ 40: غافر) ﴾الطَّْو

اش نصرت مؤمنان و عقوبت ظالمان و کافران ها و برنامهرستگاری انسان، هدف خداوند

خداوند سپاهیان نیرومندی در عالم هستی دارد که اوامرش را اطاعت ، است. برای تحقق این امر

و هیچ مانعی  دارندیبرمی خداوند گام دهایوع و وعدهدر جهت اجرایی نمودن  هاآنکنند. می

مداران و تعذیب مجرمان نیست. خداوند در رابطه با نصرت حق هاآنجلوگیری از عذاب  قادر به

ده فرمو هاآنآموز و همچنین فائق آمدن جنود الهی بر همه نیروهای عالم و آثار تربیتی و عبرت

 َعنِ  َبْأُسَنا ُيَردُّ َوَلا َنَشاُء َمْن َفُنجَِّي َناَنْصرُ  َجاَءُهْم ُكِذُبوا َقْد َأنَُّهْم َوَظنُّوا الرُُّسُل اْسَتْيَأَس ِإَاا َحتَّي﴿: است

 (.111-110/ 12: یوسف) ﴾اْلَأْلَباِب ِلُأوِلي ِعْبَرٌة َقَصِصِهْم ِفي َكاَن اْلُمْجِرِمنَي َلَقْد اْلَقْوِم

سؤال اصلی این پژوهش آن است که اعتقاد به جنود الهی چه ، گفتهبا توجه به مطالب پیش 

 ،سان و تربیت او دارد؟ الزم به ذکر است هرچند تحقیقاتی پیرامون سنن الهیتأثیری بر ان

نیروهای  عنوانبهنقش مالئکه الهی ، های حاکم بر جوامع بشریهای اجتماعی و سنتسنت

ی ولی در زمینه آثار تربیت، تحت امر خداوند و اعتقاد به غیب و آثار آن صورت پذیرفته است

جنود »پیرامون  نیا از شیپکنون پژوهشی سامان نیافته است. البته تا، اعتقاد به جنود الهی

ابایی ب) استبه چاپ رسیده ، ای به قلم یکی از نویسندگان این مقالهمقاله« السماوات و االرض

ولی در مقاله ؛ پردازدمی هاآن( که به توضیح مقصود از جنود الهی و اقسام 162ص، 1392، دره

 یتی اعتقاد به جنود الهی پرداخته شده است.های ترببه جنبه، حاضر
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 «جند»مفهوم و معنای  -2 

 در لغت« جند» -2-1

به معنای سپاه و ارتش ، ی گندشناختشهیراست. در منابع  2ای معرب از ریشه گُندواژه 1«جند»

(. این واژه در زمان ساسانیان کاربردی فراوان داشت و به 237ص، 1374، جفری) استآمده 

رگ واحدهای بز»شد. برای مثال طبق گفته کریستین سن ی ارتش ساسانیان اطالق میواحدها

(. 237ص، 1385، کریستین سن) «بود گند ساالرانگفتند و فرماندهی آنان با سپاه را گند می

به معنای پاسگاه ارتش بوده « گندی شاپور»در اصل « شاپوریجند»رسد نام به نظر می، بنابراین

نف کل ص»نیز بنا به گفته خلیل بن احمد فراهیدی معنای جند عبارت است از است. در عربی 

 واژه، (. بر اساس این تعریف86ص، 2ج، 1983، فراهیدی) «جند علي حدة: من اخللق يقال هلم

 شود.مصادیق بسیاری را شامل می، جند

و یا مکانی سپاه و تجمعی است که آماده دفاع از شهر ، این واژه به معنای لشکر مجموع در

« نودج»فیروزآبادی نیز «. اجُلند بالضم العسکر و االعوان»: مهم است. در قاموس ذیل واژه جند آمده

تنها واژه ، دانسته است و بیان کرده که در قرآن از میان این دو جمع« جند»را جمع « اجناد»و 

؛ 95/ 26: شعراءهای سوره: نک و؛ 58ص، 2ج، 1413، فیروزآبادی) است رفته کاربه« جنود»

 (.9/ 33: احزاب؛ 31/ 74: مدثر

سنگالخ دانسته است.  را به معنای زمین سخت« جَنَد»، «ج ن د»راغب اصفهانی در ذیل ماده 

و معتقد است که به  داندیمرا به اعتبار سرسختی و صالبتش « جُند»وی اطالق معنای لشکر به 

 (.207ص، 1412، ب اصفهانیراغ) شودیمهمین خاطر به هر مجتمعی جُند گفته 

 در كاربردهای قرآنی و نگاه مفسران« جند» -2-2

جنود حقدودسته این واژه برای ، کلی نگاه یک در بار در قرآن آمده است. 29، «جند»واژه 

 استعمال گردیده است. (95/ 26: شعراء) باطل محور جنود و (17/ 27: نمل؛ 249/ 2: بقره) گرا

 احدو غرضی که دانسته است مردم از انبوهی جمع را به معنای «جند»، المیزان تفسیر مؤلف

 دخواهمی نیز که لشکری بر اساس همین معناست که اساساً به باشد. کرده جمعدورهم  را آنان

 «جند»، (. ابن عاشور262ص، 18ج، 1417، طباطبایی) ندیگویم جند دهد انجام را مأموریت یک
                                                           

1. Jound 

2  . Gund 
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 اطالق گروهی به« جند»وی  نظر از وجود ندارد. لفظش از دیکه مفر است جمعی دانسته را اسم

 ِفْرَعْونَ  ِداْلُجُنو َحِديُث َأَتاَك َهْل﴿ شریفه نیز همچون آیه البته گاهی اندشده جنگ آماده شود کهمی

، 1420، ابن عاشور) به کار رفته است قدرتمند جامعه ( در معنای18-17/ 85: بروج) ﴾َوَثُموَد

 (.60ص، 1ج

اند که ( بیان داشته7و  4/ 48: فتح) ﴾ِللَِّه ُجُنوُد السَّماواِت َو اْلَأْرض﴿ران در تفسیر آیه مفس

 ،حشرات جاندارانی چون، الهی شامل فرشتگان به همین دلیل دارد. وسیعی معنی «جنود اهلل»

 خسوف ،زمین شدن شکافته و هاسیل، هازلزله، هاصاعقه جانی نظیرامور بی، هاعقرب و مارها

، مکارم شیرازی؛ 202ص، 3ج، 1421، صابونی) جنچون  نامرئی نیروهای و امواج دریا، ماه

، 5ج، 1424، حسینی شیرازی) تشتت و ترس، باد، باران، سرما، گرما، (36ص، 12ج، 1374

ممکن  موجودات از آن مانند و دریاها مانندها آب مطلق وها باران و بادها شود. همه( می178ص

و  اویند امر جنودی تحت همگی، سبحان خداوند از غیر، کالم کاند و در یالهی جنود و لشکر

جوارح درونی  و اعضاء تمام برند. حتیاز او فرمان می فرمانده از ی ارتشیانبردارفرمان مانند

 (.479ص، 6ج، 1406، یسبزوارنجفی ) ندیآیم حساببه الهی انسان نیز در شمار جنود

جند و به معنای  در کاربرد قرآنی جمع «جنود» که گرددمی روشن، فوق مطالب به توجه با

ق دارای مصادی« جنود الهی»است. مطابق با این تعریف  جمع انبوه مردم و جامعه قدرتمند، لشکر

 متعدد و فراوانی است.

 روایات در «جند» -2-3

 کاربرد کنار در آمده وکرات ( بهع) معصومین از مأثور احادیث و روایات در «جنود» و «جند» 

( ص) رماک برای مثال پیامبر. است شده اطالق نیز مخلوقات سایر بر، انسانی به معنای سپاه آن

، 1429، کلینی) «َفُيِزيُله الدَّاِء َعَلی َجلَّ  َو َعزَّ اللَُّه َيْبَعُثُه َجلَّ َو َعزَّ اللَِّه ُجُنوِد ِمْن ُجْنٌد الزَُّكاُم» فرمودند

 (.184ص، 59ج، 1403، مجلسی؛ 836ص، 15ج

 صادق . برای نمونه اماماندشده ادالهی ی جنودعنوان بهنیز  انسان جوارح و اعضا در روایات

َسلََّطَها  اَد اللَُّه ِبِه ُسْقمًاَعَلْيِه َفِإَذا َأرَ  ُمَجنََّدٌة ِللَِّه ُجُنوٌد َأْعَضاُؤُه َو ُعُروُقُه َو اْلِإْنَساِن َجَواِرُح» :فرمودند( ع)

حتی آب و باد نیز جنود الهی دانسته  نیب نیا در(. 109ص، 1ج، 1385، هیبابوابن) «َعَلْيِه َفَأْسَقَمُه...

 وَ  اللَِّه ِدُجُنو ِمْن ُجْنَداِن الرِّيُح َو اْلَماُء»چنانکه در روایتی از ابن عباس رسیده است که ؛ اندشده

 (.18ص، 57ج، 1403، مجلسی) «اْلَأْعَظم اللَِّه ُجْنُد الرِّيُح
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در مورد غار ثور و  (ص) امبریپ. ردیگیبرم در نیز را حیوانات دایره حتی روایات در جند 

 ـ که موجب شد دشمن وارد غار نشود و آن حضرت نجات یابد ـ تنیدن عنکبوت بر در آن

 .(240ص، 3ج، 1404، سیوطی) «است خداوند جنود از جندی ،عنکبوت همانا»: فرمود

 جنود الهی اعتقاد به تربیتی آثار -3

که قرآن گردد چناننمی متبلور او وجود در ایمان تربیتی آثار باشد مسلمان انسان اینکه صرف

ُِْل َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكْن ُتْؤِمُنوا َلْم ُقْل آَمنَّا اْلَأْعَراُب َقاَلِت﴿: فرمایدمی ََِِماُن َيْد  ﴾مْ ُقُلوِبُك ِفي اْل

َو  َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب َاْلِإمَياُن»: اندفرمودهدر مورد ایمان واقعی ( ع) یعل (. حضرت14/ 49: حجرات)

 اقرار و قلبی اعتقاد، در این منظر ایمان (.508ص، 1414، رضی) «ِإْقَراٌر ِباللَِّساِن َو َعَمٌل ِباْلَأْرَكان

 عَمَل  ألْإِیمَانُ»که اند فرمودهنیز ( ع) صادق جعفر امام است. جوارح و اعضاء با عمل و زبان به

 است. عمل، ایمان و این یعنی همه (91ص، 3ج، 1429، کلینی) «کُلُّه

می جادای سستی ایمان در آن ترک با و ابدییم افزایش آدمی ایمان، دین دستورات به عمل با

نیست.  مؤمن مسلمانی هر ولی، هست مسلمان مؤمنی هر، چنانکه در آیه باال مشاهده شد شود.

 و روان روح بر را الزم اثر دینی هایتربیت که نامید مؤمن توانمیرا  مسلمان انسان یک وقتی

آیات  کهیهنگام و بیافتد هراس و هول به او عظمت دلش از خدا هنگام یاد کهیطوربهبگذارد  او

 ْؤِمُنوَناْلُم ِإنََّما﴿ توکّل کند پروردگارش بر فقط و یابدافزایش ایمان او  بخوانند وی بر را خداوند

: انفال) ﴾َيَتَوكَُّلوَن َربِِّهْم َعَلي َو ِإََماًنا َزاَدْتُهْم آَياُتُه َعَلْيِهمْ  ُتِلَيتْ  َوِإَاا ُقُلوُبُهمْ  َوِجَلْت اللَُّه ُاِكَر ِإَاا الَِّذيَن

 رب توکّل آن نتیجه و است آدمی جودو بر ایمان تربیتی اثر، هول و هراس از خداوند (. این2/ 8

 .است خداوند

 پیامدهای، خداوند امر تحت نیروهای عنوانبهجنود الهی  به اعتقاد و باور، راستا همین در

 در ایینیروه، این نوشتار در مقام بیان آن است. از دیدگاه قرآن و روایات که دارد خاصی تربیتی

، و معتقد مؤمن انسان به، حق گرانیاری عنوانبهها آن هب باور که کنندمی آفرینینقش هستی عالم

 حاضر جائیکه تا؛ نمایدمی یاری حق ی مسیرط در را بخشد و اومی اطمینان و آرامش و قدم ثبات

 یهست همه است دریافته نماید. او حق راه و الهی مستقیم صراط فدای را خود زندگی همه است

 او یاور یار و الهی نصرت، بردارد قدم راه این در هم هرکس و حق هستند نصرت و حمایت در

 عالماکناف  و اطراف در که است الهی جنود همین مدد به بندگانش از خداوند یاری .بود خواهد

، برافرازد قد باطلیهر جا  و نمایندمی ایفا را خویش نقش آنان، خداوند اراده به بسته اند وپراکنده
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ای پاره، در ادامه .درآورند پای از را او، برخاسته آن با مقابله در تا دیابنمی مأموریت همین جنود

 شود.و روایات آمده مطرح می اتیدرآاز آثار تربیتی اعتقاد به جنود الهی که 

 داشتن امید در زندگی در سایه باور به جنود خداوندی -3-1

رساند که خالق هستی خویش ای از معرفت میانسان را به درجه، باور به آیات آفاقی و انفسی

 ،را بشناسد. انسان وقتی خالق خویش را شناخت و این باور برایش حاصل شد که در نظام هستی

دهد و ی نیز وجود دارد دیگر ناامیدی به خود راه نمیالعللعلت، های معمولیعالوه بر علت

اسباب متعارف زیرا اگر کاری از دست ؛ بین استهمواره در امورش به نتایج مطلوب خوش

انسان را دستگیری نموده او را یاری  تواندیموجود دارد که  هاقدرتقدرتی ورای همه ، دیایبرن

 َعَلي َأنَُّه ِبَربَِّك َيْكِف َأَوَلْم َحقُّاْل َأنَُّه َلُهْم َيَتَبيََّن َحتَّي َأْنُفِسِهْم َوِفي اْلآَفاِق ِفي آَياِتَنا َسُنِريِهْم﴿رساند 

زلزله و آیاتی است ، مراد از آیات آفاقی کسوف، در این آیه(. 53/ 41: فصلت) ﴾َشِهيٌد ٍءَشْي ُكلِّ

 ،گرسنه و گاهی، شود و منظور از آیات انفسی آن است که انسان گاهیعرضه می هاآسمانکه در 

 بارکی، شودسالم می بارکشود و یمریض می بارکی؛ شودسیر و سیراب می، تشنه و گاهی

در  بارکترسد و یمی بارککند و یغضب می بارکی، گرددای فقیر میشود و مرتبهمیمتمول 

 (.267ص، 2ج، 1363، قمی) استهایی بزرگ بر توحید نشانه هانیاگیرد و قرار می وامانامن

، روزی، عوامل مؤثر در اجل، بینی مادیجهان ازنظر»: فرمایدمی باره نیا دراستاد مطهری 

بینی الهی علل و عوامل جهان نظر از... اما ، بختی منحصراً مادی استسعادت و خوشسالمتی و 

، مؤثرند هانیاروزی و سالمت و سعادت و امثال ، معنوی نیز همدوش عوامل مادی در کار اجل

العمل دارد. خوب ... جهان یک واحد زنده و باشعور است. اعمال و افعال بشر حساب و عکس

شود با تفاوت نیست. اعمال خوب یا بد انسان مواجه میهان بیو بد در مقیاس ج

 هررسد. یک نفر مادی حیات خود فرد به او می یی از جهان که احیانًا در دورههاالعملعکس

 ،اندازه آرمانش مقدس و دور از خودخواهی باشد به مسلک و آئین خود معتقد باشد و هر اندازه

سعی و کوشش در راه تحقق بخشیدن به آرمان خود داشته  ندازها هربیش از این عقیده ندارد که 

 شدههساختگیرد. اما یک نفر مسلمان مؤمن عقیده دارد جهان طوری به همان میزان نتیجه می، باشد

و او را  زدیخیبرمدستگاه جهان به حمایت او ، که اگر او در راه حق و حقیقت فداکاری کند

چنین فردی صدها هزار برابرِ نیرویی که در راه هدف مقدس کند. به همین سبب پشتیبانی می

، 3ج، 1375، مطهری) «رسانندپشتیبان هایی دارد که به او یاری می، کندخود مصرف می
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نوع امیدواری چنین انسانی به آینده را هرگز یک ، بنابراین؛ با اندکی تصّرف( 351-350صص 

 داشته باشد.تواند نمی، غیبی الهی امدادنفر مادی و منکر 

گردند که در نقش آیات ظاهر می الهی جنود و خداوند در قرآن کریم به برخی از این نیروها

. در این هاستنمونهاز دریا یکی از این  لیاسرائیبننموده است. داستان رد شدن قوم  اشاره

ا در معرض اسرائیل خود رقوم بنی کهیهنگام. شودیمآب دریا در نقش جند الهی ظاهر ، داستان

؛ نجات یافتند لیاسرائیبنحمله لشکر فرعون دیدند آب دریا از میان دو قسم شد و بدین روی 

 فرعونیان حتمی بود. در این داستان به دست هاآنی واقع شد که کشتار درحالهمه ی این اتفاقات 

 َفَأْوَحْيَنا﴿: آمداسرائیل بسته شده بود آب دریا به کمکشان یی که تمام امیدها بر بنیجا دردرست 

َِْريَن َوَأْنَجْيَنا َثمَّ َوَأْزَلْفَنا ِماْلَعِظي َكالطَّْودِ  ِفْرٍق ُكلُّ َفَكاَن َفاْنَفَلَق اْلَبْحَر ِبَعَصاَك اْضِرْب َأِن ُموَسي ِإَلي  اْلآ

َِْريَن َأْغَرْقَنا ُثمَّ َأْجَمِعنَي َمَعُه َوَمْن ُموَسي / 26: شعراء) ﴾ُمْؤِمِننَي ْمَأْكَثُرُه َكاَن َوَما َلآَيًة َاِلَك ِفي ِإنَّ اْلآ

 در این بخش است. قرآن در توجهقابلی هامثالداستان حضرت نوح نیز یکی دیگر از  (.63-67

 ِفي َعُهَم َوَمْن َفَأْنَجْيَناُه﴿: فرمایدو کمک خداوند به او با طوفان و سیل می( ع) نوح حضرت مورد

-119/ 26: شعراء) ﴾ُمْؤِمِننَي َأْكَثُرُهْم َكاَن َوَما َلآَيًة َاِلَك ِفي اْلَباِقنَي ِإنَّ َبْعُد َأْغَرْقَنا مَّاْلَمْشُحوِن ُث اْلُفْلِك

 مخالفان این نابودی و غرق کند کهقرآن بیان می، (ع) ع( و موسی) پایان داستان نوح (. در121

 همگان است. برای اینشانه و آیت، دو پیامبر الهی

 مسلمانان در ابتدای، م مربوط به قضایای جنگ حنین است. در جریان جنگ حنیننمونه سو

حمله شدید دشمن شکست خوردند. این امر باعث شد مسلمانان امید خود را از  براثردرگیری 

(. 342ص، 7ج، 1374، مکارم) کردندهمگی از صحنه جنگ فرار ، ده نفر جزبهدست بدهند و 

د نبودند آرامش را به مسلمانان برگردان تیرؤقابلجنودی که  عنوانبهخداوند با فرستادن مالئکه 

و همین امر سبب شد تا مسلمانان بار دیگر دور پیامبر اکرم جمع گردند. همین امر موجب شد 

َلَقْد َنَصَرُكُم ﴿: فرمایدمی باره نیا درتا مسلمانان در حمله دوم بر دشمن پیروز شوند. قرآن کریم 

ْيُكُم اْلَأْرُض َمواِطَن َكثرَيٍة َو َيْوَم ُحَنْيٍن ِإْا َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْياًا َو ضاَقْت َعَل اللَُّه يف

َُ اللَُّه َسكيَنَتُه َعلی َُ ُجُنودًا َلْم َتَرْوها ْؤِمننَي َو َأْنَرُسوِلِه َو َعَلی اْلُم ِبما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبريَن ُثمَّ َأْنَز َز

 (.26-25/ 9: توبه) ﴾َو َعذََّب الَّذيَن َكَفُروا َو اِلَك َجزاُء اْلكاِفريَن

 امر تحت نیروهای که سازندمی رهنمون نکته این به را غزوات اسالمی ما نصرت الهی در

در  ار زندگی امید به، کمک این جنود الهی به . باوراندداشتهنقشی اساسی در پیروزی  خداوند
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نگام مالئکه در ه، در جنگ بدر، زند. بنا به گفته قرآن کریممی هنگام یأس برای انسان مؤمن رقم

نِّي ُمِمدُُّكْم ِإْا َتْسَتغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتجاَب َلُكْم َأ﴿: ناامیدی و ضعف مسلمین به کمک آنان شتافتند

َما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه  َو ِلَتْطَمِانَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َو َجَعَلُه اللَُّه ِإالَّ ُبْشری ِبَأْلٍف ِمَن اْلَملالِئَكِة ُمْرِدفنَي َو ما

قرآن کریم در سوره فصلت یادآور  هایار(. فراتر از این ی10-9/ 8: انفال) ﴾ِإنَّ اللََّه َعزيٌز َحكيم

و حزن را از مؤمنانی که در مسیر حق  هرگونه خوف، جنود الهی عنوانبهشده است که مالئکه 

ُُ َعَلْيِهُم﴿: سازندبرطرف می، استقامت بورزند  اْلَملالِئَكُة َأالَّ ِإنَّ الَّذيَن قاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ

 (.30/ 41: فصلت) ﴾ُكْنُتْم ُتوَعُدون َتخاُفوا َو ال َتْحَزُنوا َو َأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَّيت

 خالق هب انسان شناخت و دستیابی در الهی جنود که میابییدرم آیات باال به دوباره نگاهی با

 در و گردد بیشتر زمینه این در انسان کوشش هرچه دارند. مؤثری نقش، هستی و افزایش امید

او  یزالال خداوند و امیدش به الطاف وحق به معرفتش، نماید بیشتری انفسی تأمل و یآفاق اتیآ

 ابشود. همین امر سرّ حرکت مستمر انبیاءـ گردد و هرگز در طی مسیر حق ناامید نمیمی بیشتر

با  ،احساس ناامیدی محضبهـ بوده است. انبیای الهی بودن مخالفان فراوان برای ایشان وجود

اَءُهْم َنْصُرنا وا َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبوا جَحتَّی ِإَاا اْسَتْيَأَس الرُُّسُل َو َظنُّ﴿: گشتندیمیاری جنود الهی مواجه 

(. پیامبران در راه دعوت 110/ 12: یوسف) ﴾َفُنجَِّي َمْن َنشاُء َو ال ُيَردُّ َبْأُسنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرمني

ا آنجا دادند تپافشارى داشتند و اقوام گمراه و سرکش به مخالفت خود ادامه مى، ی دین حقسوبه

 ،مأیوس شدند و گمان کردند که در مسیر دعوت خویش تنهاى تنها هستند هاآنن از که پیامبرا

 و دیفرارسنصرت و پیروزى از ناحیه خداوند ، بریده شد جاهمهکه امیدشان از ، در این هنگام

و مجرم را  کارگنهنجات داد و عذاب و مجازات خداوند قوم ، هر کس را که شایسته یافت

 (.98ص، 10ج، 1374، مکارم) فراگرفت

 خدا به توكل-3-2

 چه است. هریکت خالق بر آدمی توکل تقویت، الهی جنود به اعتقاد تربیتی آثار از دیگر یکی

 به نیز او اتکای، اویند فرمان تحت هستی عالم همه که شود نزدیک این اعتقاد و یقین به انسان

 بلکه، در جهان جنبندگان همهتنها نهبر اساس چنین اعتقادی  گردد.می بیشتر و بیشتر خداوند

گردند. چنین فردی می اقدامی مانع یا و کنندمی عمل خداوندفرمان  با عالم موجودات همه

، هجینت درهاست و تدبیر همه امور به دست اوست. داند که خداوند علتی برتر از همه علتمی

 امور خود را به او واگذار نماید.که به خدا توکل نماید و  داردیموااین ایمان و شناخت او را 
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قوم عاد در مقابل پیامبرشان سرکشی کردند و او را تکذیب نمودند. خداوند طوفانی سخت  

مسلط کرد.  هاآنبه مدت هفت شب و هشت روز بر  ،و کوبنده که جندی از جنود الهی است

 با امواج باد به اطرافی پائیزى هابرگرا چون  شانیهابدنطوفان قصرهایشان را در هم کوبید و 

پراکنده ساخت تا بدین گونه سرنوشت این قوم را درس بزرگ عبرتى براى همه جباران تاریخ 

ٍُ َو َثماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوم﴿: بگرداند ًا َفَتَري َو َأمَّا عاٌد َفُأْهِلُكوا ِبريٍح َصْرَصٍر عاِتَيٍة َسخََّرها َعَلْيِهْم َسْبَع َليا

 (.7-6/ 69: قةحا﴾َكَأنَُّهْم َأْعجاُز َنْخٍل ْاِوَيٍة یَصْرع اْلَقْوَم فيها

 در مقابل آنان تنهانه، که به کمک جنود الهی نسبت به خود امیدوار بود( ع) هود امّا حضرت

: رمودف خویش سرکش قوم هایگستاخی به پاسخ دست از تبلیغ دین حق برنداشت بلکه در

ٌِْذ ُهَو ِإلَّا َدابٍَّة ِمْن َما َوَربُِّكْم َربِّي اللَِّه َعَلي َتَوكَّْلُت ِإنِّي ِظُرونَجميعًا ُثمَّ ال ُتْن َفكيُدوين﴿  ِبَناِصَيِتَها آ

همگى براى من نقشه ، (. حال که چنین است56-55 /11: هود) ﴾ُمْسَتِقيٍم ِصَراٍط َعَلي َربِّي ِإنَّ

ه ک« اللَّه»بر ، ا ساخته نیست!( مناما بدانید کارى از دست شم) و مرا مهلت ندهید!؛ بکشید

 ؛اى نیست مگر اینکه او بر آن تسلط داردام! هیچ جنبندهتوکل کرده، پروردگار من و شماست

 !( پروردگار من بر راه راست استچراکهاى با عدالت! اما سلطه)

ٌِْذ ُهَو ِإلَّا َدابٍَّة ِمْن َما﴿ع( فرمود ) هوداینکه حضرت  تمام  شاره به آن دارد کها ﴾ِبَناِصَيِتَها آ

اى در جهان نیست مگر اینکه در جندی از جنود الهی هستند زیرا هیچ جنبنده، موجودات عالم

قبضه قدرت و فرمان خدا است و تا او نخواهد کارى از آنان ساخته نیست. حضرت هود توجه 

 به همین نکته را دلیل بر توکل خود اعالم کرد.

 ندکهیچ موجودی حرکت نمی نباشد خدا اراده تا کند که درک مؤمن بنده وقتی، بنابراین

 گاهی هک هاییبحران با روزگار تالطم در و گرددمی تقویت الهی الیزال ذات به اتکایش و توکل

 لخت او بر زندگی و آیدمی کنار ترآسان و ترراحت گیرندمی قرار او راه بر سر حیات مسیر در

 او به اطاعت و کرد واگذار خداوند به را خود کار( ع) هود تحضر کهگونه همان؛ گرددنمی

 نکرد. او را نافرمانی و جست تمسک

 نکردن از دستورات اطاعت انسان از فرامین خداوند و سرپیچی، به خدا توکل معنای حقیقت

 مالک و سلطان خدا آنکه جز کند جنبش و حرکت زمین روی که نیست جانداری اوست. هیچ

 (.259ص، 5ج، 1372، طبرسی) سازد مقهور و بگرداند، بخواهد که هرگونه به را اوست و آن

که لشکر ارسالی مالئ لهیوسبهدر جریان جنگ احد نیز خداوند مسلمانان را به یاد نصرت آنان 

خواهد که از دشمن نترسند و بر خداوند توکل از آنان می ادآورداندازد. با این یدر جنگ بدر می
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را  آنان، دهد که در صورت صبر در جنگ و داشتن روحیه تقوابه آنان نوید می نمایند. همچنین

 َو َعَلي اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن َو َلَقْد َنَصَرُكُم اللَّهُ ...﴿: رساندیمبا لشکری عظیم از مالئکه کمک 

ُُ ِلْلُمْؤِمننَي َأ َلْن َيْكِفَيِبَبْدٍر َو َأْنُتْم َأِالٌَّة َفاتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َتْش ُكْم َأْن ُيِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبَثلالَثِة ُكُروَن ِإْا َتُقو

ُكْم ِبَخْمَسِة ِإْن َتْصِبُروا َو َتتَُّقوا َو َيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم هذا ُيْمِدْدُكْم َربُّ آالٍف ِمَن اْلَملالِئَكِة ُمْنَزلنَي َبلی

 تقویت باعث الهی جنود به باور، (. بنابراین125-122/ 3: عمرانآل) ﴾ِة ُمَسوِّمنَيآالٍف ِمَن اْلَملالِئكَ 

 گردد.می آدمی در توکل صفت

 ایمان تقویت -3-3

 دارعهده خداوند جانب از را رسالتی وقتی، مالئکه از خواه باشند و انسان خواه، جنود الهی

 ایمان رب چنین نیروهایی آن است که به عتقادا تربیتی اثر کنند.می اجرا کمال و تمام به گردند

 ثمربخش مؤمن برای یبه حدبه او  داشتن ایمان و بودن خدا با گردد.می افزوده مؤمن انسان

شود. یم برداشته راهش سر از آفات و گیردمی قرار نظارت تحت نیز او پیرامونی فضای که است

 درپ، ایمانی خودبی خاطر به است قرار که نوجوانی، ع() موسیع( و ) خضردر داستان حضرت 

 موضوع نای تا شودمی برداشته راه سر از ع() بکشاند توسط خضر سرکشی و کفر به را مادرش و

َِْرةِ  َوِفي الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َأْوِلَياُؤُكْم َنْحُن﴿: سازد که یادآور را  .(31/ 41: فصلت) ﴾اْلآ

 اتفاقات اگرچه آیند.درمی مؤمنین خدمت در رالهی در شرایط سخت و دشوا سپاهیان

، اشدهبن نسبت به خداوند خیرخواهی لیبه دل ولی، پدید آید انسان برای ظاهراً هم ناخوشایندی

 (ع) بین خضر، ع() یموسع( و ) خضردر داستان  نماید.می رفع مؤمن سر از راتر بزرگ مصیبتی

 ابهامی تا شودیم. این کار باعث رساندیم قتل به را یک نوجوان، یکی از جنود الهی عنوانبه

ع( جویا شود. ) خضر از را قتل علت رونیازاایجاد شود و ( ع) موسی حضرت برای بزرگ

 هک خداوند نخواست و بودند مانیباا نوجوان آن مادر و پدر: فرمود پاسخ در ع() خضرحضرت 

تر بتبامح وتر پاک فرزندی ه اراده کردبلک، گمراه کند و به انحراف بکشاند را آنان نوجوان این

َوُكْفًرا  ُطْغَياًنا ِهَقُهَماُيْر َأنْ  َفَخِشيَنا ُمْؤِمَنْيِن َأَبَواُه َفَكاَن اْلُغَلاُم َوَأمَّا﴿: فرماید عطاها آن به او در عوض

 تیرواع( ) معصوم(. از 81-80/ 18: کهف) ﴾ُرْحًما َوَأْقَربَ  َزَكاةً  ِمْنهُ  َْْيًرا َربُُّهَما ُيْبِدَلُهَما َأْن َفَأَرْدَنا

 ؛دختری به این والدین داد که هفتاد پیامبر را به دنیا آورد، ی آن پسرجا بهاست که خداوند  شده

، 3ج، 1415، حویزی /337ص، 2ج، 1380، عیاشی) «بِنْتاً فَوََلدَْت سَبْعِینَ نَبِیّا الِابْنِ أَبْدَلَهُمَا مَکَانَ»

 (.286ص
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َُ الَِّذي ُهَو﴿ ریفهآیه ش (. 4/ 48: فتح) ﴾ِإََماِنِهْم َعَم ِإََماًنا ِلَيْزَداُدوا اْلُمْؤِمِننَي ُقُلوِب ِفي السَِّكيَنَة َأْنَز

؛ تاس مانیباا افراد روزی و نصیب آرامش(، و ازجمله) الهی جنود یاری که است نکته این یادآور

 از بودن گردد. از طرف دیگر دور ن افراد زیادهزیرا خداوند متعال اراده کرده است که ایمان ای

 گرداند.می محروم الهی جند این عنایت و امداد از را آدمی ایمان نیز دایره

ها و ماجراهای آنان و جنودی که هرکدام های انبیاء و یادآوری خاطرهتأمل و دقت در داستان

ویت ایمان است. قرآن برای تقویت عوامل تق نیترمهماز ، اندبه کمکشان آمده هابحراندر اوج 

ی سخت به کمک این هابحرانبه ذکر احوال انبیاء الهی و رهایی یافتن آنان از ، ایمان مؤمنان

( و 64/ 7: اعراف) یاری حضرت نوح با طوفان: برای نمونه نک) دارداشارات فراوانی  ،جنود

ی حضرت لوط با بارش باران ( و یار64همان/ ) مخالفانشیاری حضرت صالح با فرود زلزله بر 

 .(91همان/ ) کافران( و یاری حضرت شعیب با آمدن زلزله بر 84همان/ ) مخالفانشسنگ بر 

 تشویق به صالح و درستکاری -3-4

در  حتی شودمی باعث است. عمل به این فرمان قرآن مؤکد هایتوصیه کاری ازدرست

 خدمت جهت در را امدادش و جنود ندخداو، صورت هجرت انسان از سرای فانی به دیار باقی

 آمده است که آن حضرت به موسی( ع) خضر حضرت داستان گیرد. چنانکه در اعقاب او بکار به

 َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن َلُهَما ٌزَكْن َتْحَتُه َوَكاَن اْلَمِديَنِة ِفي َيِتيَمْيِن ِلُغَلاَمْيِن َفَكاَن اْلِجَداُر َوَأمَّا﴿: ع( فرمود)

 َلْم َما َتْأِويُل َاِلَك َأْمِري َعْن ُهَفَعْلُت َوَما َربَِّك ِمْن َرْحَمًة َكْنَزُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َأُشدَُّهَما َيْبُلَغا َأْن َربَُّك َفَأَراَد

 در گاهی انسان صالح بودن اینکه بر دارد داللت آیه (. این82/ 18: کهف) ﴾َصْبًرا َعَلْيِه َتْسِطْع

گردد. همانطور که در آیه می سبب ایشان در را خیر و سعادت و گذاردمی نیک اثر، انسان وارث

در این آیه دسترسی یتیمان  .گرددیماو  اراده سبب تعالی خدای گاه رحمت، مشاهده کرد توانیم

مت مر دیوار را ـیکی از جنود الهی عنوانبهع( ـ ) خضر بود. آن روی دیوار به گنج منوط به اقامه

د تا نشان دهد اثر اعمال صالحی که پدر این دو یتیم در زندگی خود انجام داده بود حتی پس کر

از وفات وی نیز ماندگار است. در این داستان اعمال صالح پدر یتیمان موجب برانگیخته شدن 

مالی که به سبب خرابی دیوار ظاهراً قرار نبود به فرزندان ، آن موجببهرحمت الهی گشت و 

، 13ج، 1417، طباطبایی) رسدیمیکی از جنود الهی اسباب به فرزندانش  لهیوسبهد وی برس

 ُظَلَيْحفَ  اللََّه ِإنَّ»: ع( نقل است که ذیل این آیه فرمودند) صادق(. از امام جعفر 349-348صص

، 1403، مجلسی) «َسَنٍة ِماَئِةَسْبعُ  َأَبَوْيِهَما َبْيَن َو َبْيَنُهَما َكاَن اْلُغَلاَمْيِن ِإنَّ َو َسَنٍة َأْلِف ِإَلي اْلُمْؤِمِن ُوْلَد
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کند و همانا بین همانا خداوند فرزند مؤمن را تا هزار سال حفظ و مراقبت می: (310ص، 13ج

 هفتصد سال فاصله بود.، این دو نوجوان و پدر و مادرشان

نماید که تشویق میانسان را ترغیب و ، الهی جنود از نقش این به باور و اعتقاد اینکه نتیجه

 که ایتهبرجس نکته ببینند. اعقابش هم و خود هم را صالحش ثمرات باشد تا کارصالح و درست

 َعنْ  َفَعْلُتُه َوَما﴿: دیفرمایم که است ع() خضر این فراز از سخن حضرت، شدهاشاره بدان آیه در

یماز جنود الهی معرفی  یکی عنوانبهخود را  حضرت، (. در این فراز82/ 18: کهف) ﴾َأْمِري

 بوده است. متعال خداوند امر به که انجام تمامی کارهایش دینما

 اقوام عامل تربیت افراد نصرت و هالكت در الهی توجه به سنت -3-4-1
ی الهی هاسنتهای الهی است. در زمره سنت دارندعهدهیی که جنود الهی بر هانقش

 هاروش این .دینمایها اداره معالم را بر اساس آن که خداوند متعال امورهستند  ییهاوهیش

 ِلُسنَّةِ  َتِجَد َوَلْن ْبُلَق ِمْن ََْلْت َقْد الَِّتي اللَِّه ُسنََّة﴿دارند ادامه قیامت تا عالم ابتدای از و رندیرناپذییتغ

 (.23/ 48: فتح) ﴾َتْبِديًلا اللَِّه

سازد که همواره مردمانی موضوع رهنمون می ما را به این، نگاهی اجمالی به آیات نورانی قرآن

افراد و ، اند. از سوی دیگرو با ارسال جنود الهی هالک گردیدهقرارگرفته مورد غضب خداوند 

اند. خداوند کمک و با جنود خداوندی یاری گردیده گرفته قرارخداوند  تیعنا موردهایی گروه

شود. یاد می« جنود الهی» عنوانبه هاآناز که  دهدیماسبابی انجام  لهیوسبهیا غضب خود را 

 اَحقًّ َوَكاَن﴿ کرده است معرفی خود عهده بر حقی را مؤمنین به الهی ویژه کمک و امداد خداوند

 ُسَلَناُر َلَنْنُصُر ِإنَّا﴿و وعده کمک به انبیاء و مؤمنان داده است ؛ (47/ 30: روم) ﴾اْلُمْؤِمِننَي َنْصُر َعَلْيَنا

هم  خدا کنند یاری را خدا دین اگر مؤمنان وعده داده که ( و به51/ 40: غافر) ﴾... آَمُنوا َنَوالَِّذي

 ْنُصْرُكْمَي اللََّه َتْنُصُروا ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿سازد می استوار را هایشانگام کند ومی یاری راها آن

 (.7/ 47: محمد) ﴾َأْقَداَمُكْم َوُيَثبِّْت

ه اخیر نصرت خداوند مشروط به نصرت مؤمنان گردیده است. دلیل و علتی که خداوند در آی

 املش الهی گر دین خدا باشند. ولی امدادبرای یاری مؤمنان آورده این است که آنان نیز باید یاری

کار بهدست الهی جنود تا شود ایجاد باید شرایطی چه یا گردد؟می هاییگروه چه یا و کسانی چه

 ایمان که کندمی دفاع کسانی از که خداوند کندیمبیان  قران د و به امداد انسان برخیزند؟شون



 

 139   در قرآن كریم  یاعتقاد به جنود اله یآثار و ابعاد تربیت یواكاو                               

 
واسطه به الهی امداد شروط از یکی (. پس38/ 22: حج) ﴾آَمُنوا الَِّذيَن َعِن ُيَداِفُع اللَّهَ  ِإنَّ ﴿ اندآورده

 است. انسان بودن مؤمن، جنود

 یاد و دفع مکر دشمنان رفع عامل نجات و را الهی تقوی و صبر، ایمان کنار قرآن کریم در

باتقوا  اگر دیفرمایم( و 120/ 3: عمرانآل) ﴾َشْيًاا َكْيُدُهْم َيُضرُُّكْم َلا َوَتتَُّقوا َتْصِبُروا َوِإْن﴿ کندمی

 هُ َل َيْجَعْل اللََّه َيتَِّق َوَمْن﴿ دهدمی و نجات قرار هاسختی از خروج راه شما برای خداوند باشید

 عامل، (. بنابراین18/ 41: فصلت) ﴾َيتَُّقوَن َوَكاُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَنجَّْيَنا﴿، (4/ الطالق) ﴾َمْخَرًجا

 است. تقوی و ایمان نجات

، او نامرئی و مرئی نیروهایواسطه بهبرای قرار گرفتن در ذیل عنایات الهی و یاری شدن 

 نعنوابهاز سوره فصلت بیان گردیده است که مالئکه  30الزم است. در شرح آیه  ایمان در ثبات

برطرف ، هرگونه خوف و حزن را از مؤمنانی که در مسیر حق استقامت بورزند، جنود الهی

 سازند.می

جنود الهی واسطه بهکه  است. این امداد الهی هایسنتازجمله  انبیاء و مؤمنین یاری و امداد

 نجات هاگرفتاری را از هاآنو  دیآیم انبیاء و مؤمنین یاری به مناسب وقت در، گرددیممحقق 

د جنو واسطهبهدر بخش پیشین توضیح داده شد. البته امداد ، هایاراین نوع از ی . نمونهدهدیم

 ی بهحت الهی جنود و غیبی نیروهای، آیات قرآن به توجه با؛ الهی اختصاص به پیامبران ندارد

بورزند  تاستقام مسیر این داشته باشند و در غیب عالم و امبرانپی، خدا به که ایمان کسانی کمک

 .دیآیمنیز 

 ظالمین مورد در هاسنتاین ؛ ی استدائمی صالح هاانسانهمانطور که سنت خدا در مورد 

قرآن کریم در مورد هالکت برخی از اقوام کافر و مستکبر  است. جاری االبدالی نیز کافرین و

اَماَن َوَه َوِفْرَعْوَن َوَقاُروَن﴿فرماید دریا و غیره می، مچون طوفان سنگجنودی الهی ه لهیوسبه

َْْذَنا اَساِبِقنَي َفُكلًّ َكاُنوا َوَما اْلَأْرضِ  ِفي َفاْسَتْكَبُروا ِباْلَبيَِّناِت ُموَسي َجاَءُهْم َوَلَقْد  َمْن َفِمْنُهْم ِبَذْنِبِه َأ

ََْذْتُه َمنْ  َوِمْنُهمْ  َحاِصًبا َعَلْيِه َأْرَسْلَنا  َكاَن َوَما َأْغَرْقَنا َمنْ  َوِمْنُهمْ  اْلَأْرضَ  ِبهِ  ََْسْفَنا َمنْ  َوِمْنُهْم الصَّْيَحُة َأ

(. افراد و اقوامی که در این آیه 40-39/ 29: عنکبوت) ﴾َيْظِلُمون َأْنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلِكنْ  ِلَيْظِلَمُهمْ  اللَُّه

 ،ایشان را مورد لطف و عنایت مادی خود قرار داده بود، وندکسانی هستند که خدا اندشده ذکر

در تقابل  بلکه، یاریگر دین خدا نگردیدند تنهانه هاآنولی آنان راه ناسپاسی را در پیش گرفتند. 

 گردید. هاآنساز هالکت با آن برآمدند. همین امر نیز زمینه
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با جنود الهی و اعمال و رفتار بد ساز عنایت خداوند زمینه هاانساناعمال نیک ، بنابراین

. در هر دو مورد مسبب گرددیمساز انحرافات بیشتر و عقوبت الهی با ارسال جنود زمینه ،هاانسان

 اللَّهِ  ِبآَياِت َكَفُروا﴿ :گرددخود آدمی است. کافر شدن به آیات الهی باعث نزول عذاب می، اصلی

ََْذُهُم ، رونیازاگردد. ظلم و ستم باعث عذاب الهی می چنانکه ،(52/ 8: لانفا) ِبُذُنوِبِهْم﴾ اللَّهُ  َفَأ

 ،لوط و شعیب با جنود الهی، ثمود، قوم عاد، پس از بیان مجازات مخالفان نوح در سوره هود

ُْْذ َوَكَذِلَك﴿ :کندیمبیان  ََْذ ِإَاا َربَِّك َأ َْْذُه ِإنَّ َظاِلَمٌة َوِهَي اْلُقَري َأ  (.102/ 11: هود) ﴾َشِديٌد َأِليٌم َأ

 چنانکه درـ که برای هر عملی پاسخی مناسب بدهد و این پاسخ سنت خداوند اقتضا دارد 

 شود.جنود الهی عملی می واسطهبه ـ شرح آیات سوره عنکبوت گذشت

هایی از سنت الهی در نصرت مؤمنان و تعذیب منکران است. مواردی که در باال آمد نمونه

عمال ی انجام اسوبهو هدایت آنان  هاانسانتأثیر بسزایی در تربیت  های الهی خودشناخت سنت

 کمک جنود الهی به انبیا قرآن کریم پس از بیان، رونیازاصالح و پرهیز از اعمال خالف دارد. 

 دهد تا از هرگونه سرکشی و طغیان پرهیز کنندبه مسلمانان دستور می، (110-25هود/ : نک)

( زیرا خدایی که مخالفان انبیاء را با جنود 112/ 11: هود) ﴾ُه ِبما َتْعَمُلوَن َبصري...َو ال َتْطَغْوا ِإنَّ﴿

 را نیز در صورت طغیان و تجاوز با جنود خود مجازات خواهد کرد. مؤمنان، خود نابود کرد

  قدم ثباتدستیابی به  -3-5

یارند است. چه بسداشتن استقامت و پایداری ، یکی از امور بسیار ارزشمند در طی مسیر حق

عایت احساس کنند ر کهآنگاهمنافعشان هست و  هایی که ایمانشان به خدا تنها تا زمان تأمینانسان

یی گاه در هاانسان. چنین دارندیبرمدست از حق ، لوازم ایمان با منافع مادی آنان سازگار نیست

دچار شک ، ه دادن به مسیر حقدر ادام باطل گروانبا  و گاهی هنگام مواجهه ستندیایمبرابر خدا 

بماند  قدمشود که انسان همواره در راه حق ثابتگردند. اعتقاد به جنود الهی سبب میو تردید می

 و هرگز از مسیر حق خارج نگردد.

 شانیهاامگجنگیدند از خدا تقاضا کردند تا سپاهیان طالوت که در راه حق با جالوتیان کافر می

یکی از جنود الهی به نام حضرت ، ند نیز به آنان ثبات قدم داد. در این میانخداو؛ را استوار بدارد

کشت و همین امر سبب ، ع( به کمک مؤمنان آمد و رئیس کفار را که جالوت نام داشت) داود

نا َعَلی ... قاُلوا َربَّنا َأْفِرْغ َعَلْينا َصْبرا َو َثبِّْت َأْقداَمنا َو اْنُصْر﴿فرار و شکست لشکر جالوت گردید 

ِِْاِن اللَِّه َو َقَتَل داُوُد جاُلوَت...  (.251-250/ 2ه: بقر) ﴾اْلَقْوِم اْلكاِفريَن َفَهَزُموُهْم ِب
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، راهیماب، صالح، هود، پیشین چون حضرت نوح انبیاء سرگذشتکردن  انیبهنگام  خداوند در 

خطاب به ، (110-25/ 11 :هود: نک) الهی( و نصرت آنان به کمک جنود ع) موسیشعیب ، لوط

در ، انپیروانش و انبیاء از ما نصرت و هاحمایت و وقایع این تعریف: فرمایدمی ص() پیامبر اکرم

 تا؛ تاس مؤمنان و تو قدم ثبات و قلب باعث قوت، مؤمنان هست برای تذکری و عین آنکه پند

بر راه پیام سر بر هک هاییسختی همه مقابل در باشند و امیدوار خداوند نصرت به، همه احوال در

 ُنَثبُِّت َما لرُُّسِلا َأْنَباِء ِمْن َعَلْيَك َنُقصُّ َوُكلًّا﴿ندهند  راه خود به ترسی گیردمی قرار مانیبااو افراد 

 (.120/ 11: هود) ﴾ِلْلُمْؤِمِننيَ  َوِاْكَری َوَمْوِعَظٌة اْلَحقُّ َهِذهِ  ِفي َوَجاَءَك ُفَؤاَدَك ِبِه

 هاسختی از اعم ـپیامبران دارد که نقل داستانبیان می پیامبر به خطابی در ی که ذکر شداهیآ

ـ بدان هدف است دشمنان هایمخالفت و هاکارشکنی مقابل در خداوند از آنان هایحمایت و

 خویش مأموریت اجرای جهت در تا ببخشیم دل قوت را هم مؤمنین و ای پیامبر() تو که هم

 اینکه بسیاری از انبیاء با کمک جنود الهی بر دشمنانشان پس از بیان، نیایید. به همین جهت کوتاه

دهد به پیامبر اکرم و مؤمنان دستور استقامت در راه حق می، (110-25/ 11: هود) پیروز گشتند

 (.112/ 11هود: ) ﴾َفاْسَتِقْم َكما ُأِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَك ...﴿

 انجام حین است. ایشان در پندآموز نکات از وممل، قرآن در الهی انبیای بیان سرگذشت

 پیش آنان قتل سرحد بودند. مخالفانشان تا مواجه فراوانی یهایوبلندیپست با خویش رسالت

 الترس هدف بخشید تابه آنان ثبات قدم می غیبی نیروهای اما جنود الهی و حمایت، رفتندیم

 گردد. محقق آنان

 ِإنْ ﴿قدم بخشد  یاری نماید و به آنان ثبات ان دینش راگریاری که است داده وعده خداوند

 در، جمله از(. خداوند در موارد فراوانی و 7/ 47: محمد) ﴾َأْقَداَمُكْم َوُيَثبِّْت َيْنُصْرُكْم اللََّه َتْنُصُروا

 یامبرپ مالئکه() با جنود خود، بدر به این وعده عمل کرد و چنانکه در سابق نیز بیان کردیم جنگ

ُُ  َتْشُكُروَن ِإْا َلَعلَُّكْم اللََّه َفاتَُّقوا َأِالَّةٌ  ِبَبْدٍرَوَأْنُتْم اللَّهُ  َنَصَرُكمُ  َوَلَقْد﴿نمود  یاری را م و مؤمناناسال  َتُقو

(. 124-123 /3: عمرانلآ) ﴾َزِلنَيُمنْ  اْلَمَلاِئَكِة ِمَن آَلاٍف ِبَثَلاَثِة َربُُّكْم ُيِمدَُّكْم َأْن َيْكِفَيُكْم َأَلْن ِلْلُمْؤِمِننَي

مستقیم به  طوربهمشاهده کرد خداوند متعال  توانیمچنانکه در آیه هفت سوره مبارکه محمد 

گر اشاره نموده یاری نیروهای عنوانبهـ  طبیعی یا عوامل و مالئکه اعم از ـ جنود الهی نقش

 توانیمی خوببهاین نکته را  ﴾َداَمُكْمَأْق َوُيَثبِّْت َيْنُصْرُكْم﴿ دیفرمایماست. مخصوصاً در فرازی که 

 ْمکُ وُِّدلی َعَع ْرُكْمَيْنُص ُهوَلُسو َر ُهَنيد َتْنُصُروا ِإنْ »مفاد آیه مذکور طبق بیان تفاسیر آن است که  دید.



 1396هفدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  142

 

 

 

 

، 12ج، 1388، قمی مشهدی) «ارّفلُکْا َعَم ِةدَ جاَهُماْل َو الِمْسإاْل وِقُقُحبِ امِ يِقی اْلِف َأْقَداَمُكْم َوُيَثبِّْت

کند او هم شما را علیه دشمنان یاری می، ( و این یعنی اگر دین و پیامبر خدا را یاری کنید220ص

 دارد.قدم میسازی حقوق اسالم و جهاد با کفار ثابتو هم شما را در قیام به پیاده

ـ و نزول پیک وحی و یکی از جنود الهی عنوانبهـ حتی نزول جبرئیل، بنا به گفته قرآن کریم

اْلَحقِّ َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك ِب﴿گرداندن مؤمنان است  قدمثابتدر راستای ، وی لهیوسبهقرآن 

 (.102/ 16: نحل) ﴾ِلُيَثبَِّت الَّذيَن آَمُنوا

 سركشی و خالف، پرهیز از ظلم-3-6

 رانستمگ ستم و ظالمان لمظ پردازندمی آن با مقابله به همواره الهی جنود که مواردی از یکی

َِْرينَ  ْوًماَق َبْعَدَها َوَأْنَشْأَنا َظاِلَمًة َكاَنتْ  َقْرَيٍة ِمْن َقَصْمَنا َوَكْم﴿بر اساس آیه  خداوند است.  ﴾آ

(. در تفسیر 11/ 21: انبیاء) نموده است بسیج ظالمان مقابل در را اشزمینی و آسمانی نیروهای

شتند. ک را او، برای مردم فرستاد را پیامبری متعال اند که خداوندبرخی از مفسران آورده، این آیه

یکی  صورتبه( و او 16ص، 9ج، 1415، آلوسی) دیگردان مسلط آنان بر راالنصر بخت خداوند

 .از جنود الهی مأمور انتقام الهی از آن مردم گردید

ان ولی آن، تأیید کرد او را« ناقه» لهیوسبهخداوند ، ع( دعوت وی را نپذیرفتند) صالحقوم 

/ 27: نمل) کشیدند( و حتی نقشه قتل وی را 77-73/ 7: اعراف) کردندمعجزه وی را نیز پی 

( و 78/ 7: اعراف) فرستادجنود خود به یاری صالح  عنوانبهخداوند زلزله را ، رونیازا؛ (49

 به وفقم آنکه از برآمدند قبل خویش پیامبر قتلدرصدد که  صالح مخالفانش را نابود کرد. قوم

ْم َفاْنُظْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة َمْكِرِهْم َأنَّا َدمَّْرناُهْم َو َقْوَمهُ ﴿درآمدند  پای ازخودگردند  شوم نقشه اجرای

 آیه ین(. ا52-51 /27: نمل) ﴾َيْعَلُموَن ِلَقْوٍم َلآَيًة َاِلَك ِفي ِإنَّ َظَلُموا ِبَما َْاِوَيًة ُبُيوُتُهْم َأْجَمعني َفِتْلَك

ندن با خوا عباس ابن، رو. ازاینهاستآنظلم صاحبان  ها نتیجهخانه خرابی اینکه بر دارد داللت

 (.355ص، 7ج، 1372، طبرسی) کندمی خراب ظلم را هاخانه که کردیماین آیه بیان 

در حق وی ظلم کردند.  لهیوسنیبدع( را تکذیب کردند و ) موسیفرعونیان نیز حضرت 

شاید که متوجه شوند و از ، گرفتار کرد هاوهیمی و کمبود سالخشکآنان را به ، آغازخداوند در 

َُ ِفْرَعْوَن ِبالسِّننَي َو َنْقٍص ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيذَّ﴿مسیر اشتباه خود برگردند  َْْذنا آ  ﴾كَُّرونَ َو َلَقْد َأ

ساحر خواندند و وی و مؤمنان را به  توبه نکردند بلکه موسی را تنهانهولی ، (130/ 7: اعراف)

، آفت گیاهى، ملخ، طوفان صورتبه(. خداوند نیز جنود خود را 132-131همان/ ) فال بد گرفتند
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خود ادامه  یکارگنهو تکبر ورزیدند و به  ولى باز بیدار نشدند؛ فرستاد هاآنها و خون بر قورباغه 

ْكَبُروا َو كاُنوا اْلَجرادَ َو اْلُقمََّل وَ الضَّفاِدَع وَ الدََّم آياٍت ُمَفصَّلالٍت َفاْسَت َفَأْرَسْلنا َعَلْيِهمُ الطُّوفانَ وَ ﴿دادند 

شدند مانند همه تبهکاران  مبتالبه این بالها  کهیهنگام. فرعونیان (133/ 7اعراف: ) ﴾َقْومًا ُمْجِرمني

دا را از خ هاآند که نجات خواستنع( ) افتادند و از موسى وپادستبه ، شدن ریدستگدر هنگام 

و  کردندیمرا فراموش  زیچهمه، نشستیفرومطوفان بال و امواج حوادث  کهنیهماما ، بخواهد

انتقام گرفت و دریا  هاآن(. در این هنگام خداوند از 135-134همان/ ) گشتندیبازمبه حال اول 

 ﴾..َقْمنا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقناُهْم ِفي اْلَيمِّ.َفاْنَت﴿عامل غرق فرعونیان کرد ، یکی از جنود الهی عنوانبه

 (.136/ 7اعراف: )

شعیب و ، ثمود و همچنین قوم ابراهیم، عاد، از مجازات قوم نوح کهیهنگام، در سوره توبه

بارش ، زلزله، که با جنودی چون طوفانـ  مجازاتاین  داردیمخداوند اظهار ، شودلوط یاد می

ناشی شده است از ظلم آنان  ـ(110-25/ 11: هود: نک) استپذیرفته  باران سنگ و غیره انجام

 اْلُمْؤَتِفكاِت َوَأ َلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ الَّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقْوِم ُنوٍح َو عاٍد َو َثُموَد َو َقْوِم ِإْبراهيَم َو َأْصحاِب َمْدَيَن ﴿

 (.70/ 9: توبه) ﴾لَُّه ِلَيْظِلَمُهْم َو لِكْن كاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَنَأَتْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيِّناِت َفما كاَن ال

(. 14/ 89 :فجر) ﴾َلِباْلِمْرَصاِد َربََّك ِإنَّ﴿یادآور این فراز قرآن کریم است که  آیات دست این

مال . این بندگان خدا هستند که با اعداردینمخداوند هیچ ستمی در حق بندگان خویش روا ، البته

گردند. چنانکه قرآن کریم در سوره جنود الهی می به دستساز عقوبت خویش زمینه، خالف

 هاآناما ، آمدند هاآنی سوبهآشکار  لیدالبا  هاآنکه پیامبران  کندیمهای پیشین یاد از ملت، روم

 تال گشتندمب جنود الهی به مجازات دردناک لهیوسبهو لذا  ، تسلیم نشدهسرى در برابر حقبا خیره

 (.9/ 30: روم) ﴾...جاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيِّناِت َفما كاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم َو لِكْن كاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴿

 آیه در ی است. خداوندریگانتقامی الهی یکی از دالیل ارسال جنود الهی برای هانعمتکفران 

 َفَأَااَقَها اللَِّه ِبَأْنُعِم َفَكَفَرْت اٍنَمَك ُكلِّ ِمْن َرَغًدا ِرْزُقَها َيْأِتيَها ُمْطَمِانًَّة آِمَنًة َكاَنْت ْرَيًةَق َمَثًلا اللَُّه َوَضَرَب﴿

 که کفران کندیم( به قومی اشاره 112/ 16: نحل) ﴾َيْصَنُعوَن َكاُنوا ِبَما َواْلَخْوفِ  اْلُجوِع ِلَباسَ  اللَُّه

، جنود خود چون ترس، دند. حضرت حق برای پاسخ به این گستاخیی الهی را کرهانعمت

 صورت در دهدیمی نشان خوببهگرداند. این آیه  مستولی مردمانشان را بر ناامنی و گرسنگی

 د.فرد گناهکار را بدهن کفران تا پاسخ ابندییم مأموریت الهی جنود، نعمت کفران و ناسپاسی
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 یتنعمت امن از، گرسنگی به نعمت سیری تواند او را ازیکه اعمالش م دریابد مؤمن بنده اگر

؛ دینمایمویش خ رفتارهای بر بیشتری برساند مراقبت معیشت تنگی به نعمت رفاه ناامنی و از به

ود الزم را از خ العملعکس اجتماع و فرد رفتار با متناسب تا اندآمادههرلحظه  الهی زیرا نیروهای

/ 7: اعراف؛ 178/ 3: آل عمران) است استمهال و امهال بر مبتنی الهی سنت هرچند بروز دهند.

 داشت. نخواهد وجود قبلی مناسب شرایط دیگر، مهلت افتنی انیپا با ولی، (183

 زیرا این نیروها فراوان و؛ است شعور ی صاحبهاانسان برای هشداری عملکرد جنود الهی

نمایند. قابل ذکر است که می عملی یابندیم مأموریت که را نقشی الهی اراده با و اندگسترده

 که ی استهایهمه انسان تربیت و هشدار برای، آیه باال در صدر ﴾َمَثًلا اللَُّه َضَرَب﴿ تعبیر آوردن

را  نعمت این قدر هاانسان اگر، دینمایمداده است. این عبارات گوشزد  نعمتها آن به خداوند

 داشت. نخواهند مذکور آبادی از اهالی بهتر وشتیسرن بجای نیاورند عملی شکر و ندانند

چنانچه ، مقام و مکنت، های آدمی آن است که به هنگام برخورداری از مالیکی از ویژگی

ِِْنَساَن ِإنَّ ...﴿: رودروحیه ایمان و تقوی نداشته باشد به سمت طغیانگری و سرکشی پیش می  اْل

(. نمونه این طغیانگری را در داستان جوانان صاحب باغ 7-6/ 96: علق) ﴾اْسَتْغَنی َرآُه َلَيْطَغي َأْن

آنان را به طغیانگری کشاند و پس از مواجهه با ، کنیم. مال فراواندر سوره قلم مشاهده می

 َربِّنا ُسْبحاَن َقاُلوا﴿طغیان و سرکشی خود اعتراف کردند ، مجازات سوزانده شدن باغشان به ظلم

(. پدر این جوانان در زمان حیات خود 31-29/ 68: قلم) ﴾َطاِغنَي ُكنَّا ِإنَّا َوْيَلَنا . َيا.. ِإنَّا ُكنَّا ظاِلمني

، ولی چون او از دنیا رفت»رسید کرد و به فقرا میاز مال و درآمد باغش بذل و بخشش می

تریم... پس تصمیم بر محروم کردن جات باغمان شایستهما به تمام میوه: فرزندانش گفتند

خداوند با جنود خود آنان را ، رونیازا؛ (505ص، 10ج، 1372، طبرسی) «گرفتندندان مستم

 (.20-19مان/ ه) ﴾َفطاَف َعَلْيها طاِئٌف ِمْن َربَِّك َو ُهْم ناِئُموَن َفَأْصَبَحْت َكالصَّرمي﴿مجازات کرد 

، یطبرس) ا سوزانیدآتش آن باغ را احاطه نمود و همه ر، ای به امر خدا آن باغ را از آتش زدفرشته

تدبّر در این داستان و باور به نیروها و جنودِ همیشه مهیای الهی به مؤمن  (.505ص، 10ج، 1372

 ،زیرا قدم نهادن در این مسیر ؛در مسیر طغیان و ظلم و خالف قدم نگذارد گاهچیهآموزد که می

 سرانجامی جز پشیمانی ندارد.

 

 



 

 145   در قرآن كریم  یاعتقاد به جنود اله یآثار و ابعاد تربیت یواكاو                               

 گیرینتیجه 

 : آمد ه دستباز پژوهش حاضر نتایج ذیل 

 متقابالً نصرت الهی و حمایت جنود او را به دنبال دارد.، با حق بودن و نصرت حق نمودن .1

 دارد. به دنبالالهی نیز عقوبت را توسط جنود الهی  فرمان. اعراض از حق و سرپیچی از 2

ایفا  یا مجازات افراد دیتائخداوند هستند و نقش الزم را در  فرمانمطیع  ،. جنود الهی3

 نمایند.می

شمارند و بدون محدودیت مکانی و زمانی در همه جای هستی حضور . جنود خداوندی بی4

 .اندفهیوظ انجاممنتظر دریافت اوامر الهی برای  هاآندارند. 

به  هاانساننقش بسزایی در تربیت و هدایت  ،. اعتقاد و ایمان به جنود الهی در عالم هستی5

به او  ؛داردمی قدمثابتنماید. چنین اعتقادی انسان را در مسیر سعادت میصراط مستقیم ایفاء 

پیدایش روحیه نیکوکاری و ، امید در زندگی، باعث تقویت ایمان، بخشدروحیه استقامت می

 شود.تقویت روحیه توکل بر خداوند می، صالح شدن

 ،هاانسانشود تا سبب می هاآنیادآوری نقش سپاهیان الهی و اعتقاد به وجود و فراوانی  .6

قدم در مسیر صحیح و صراط مستقیم نهند و از معصیت و نافرمانی خداوند و همچنین ظلم و 

 سرکشی دست بردارند.
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