
 

پژوهشي كتاب قيم فصلنامة علميدو   

  منهشمارة ، )1392(سوم سال  

  

  

  

  

  و روايات جنود السموات واالرض از منظر آيات

1بمانعلي دهقان منگابادي

  

2درضا بابايي درهمحم

  

  

  چكيده

، يكي از عبارات ظريف قرآني است كه از قدرت اليزال حضرت حق »جنود السموات و االرض«تعبير 
كمتر كسي به بررسي و  كهاست  ايگستردهسرشار از مفاهيم ، عبارتي كه در عين اجمال كند ـمي حكايت

  . پرداخته استبندي آن  طبقه

تمام آيات و مخلوقات  ايبر» جنود اهللا«يا همان » جنود السموات و االرض« تعبيرتوان گفت كه مي
-هر آنچه در كائنات يافت مي و باشدتواند نميكند و هيچ مخلوقي خارج از اين حيطه خداوند صدق مي

ي است كه به تسبيح كائنات از جمله آيات، د اين مطلبمؤي. يدنام »سرباز لشكر خدا«توان را مي آنشود 
عالم  ةهرچند هم. دنكن درختان و نباتات اشاره مي، هاكوه، كه در آن قرار دارند يآسمانها و مخلوقات، نيزم

امور در  ةت الهي بدين منوال است كه همسنّ، لكن، قاطع اوست ةاراد تابعمظهر قدرت اليزال الهي و 
، در مقاطعي آسمان و زمين جنود راستا در اين. ق گرددمحقّ، خودت و معلولي علّ ةمجراي تعريف شد

انبياء را صحت تعاليم انيت خود و هم حقّخداوند ند تا شوخود در عالم مي محولة شمور به ايفاي نقأم
ها و قدرت او فوق همه اراده اراده او تا دريابد كهدرآورد ه از خواب غفلت ب نيز گوشزد نمايد و آدمي را

  . هاست مافوق تمامي قدرت

پذيري از سويي و  يتؤپذيري و عدم ر يتؤبندي مخلوقات براساس ر  كوشد تا با دستهپژوهش مي اين
دست دهد و ه ها و زمين ب بندي از جنود اهللا در آسمان نوعي طبقه، ديگر جان بودن از سوي جاندار و بي
  . اي داشته باشد اشارهنيز  نهابر شمرد و به مأموريت آ هاهر يك از اين دسته را براي مصاديقي، عالوه بر اين
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  مقدمه  - 1

، در عرصة طبيعت. ها و زمين تحت فرمان خداوند ايفاي نقش كنند همه لشكريان آسمان
به عنوان بارزترين عناصر ) آتش و خاك، باد، آب(عوامل طبيعي از جمله چهار عنصر اصلي 

تا جايي كه آتش ، كنندانجام وظيفه مي» جنود اهللا«در نقش ، عالم هستي ةاصلي تشكيل دهند
آب ؛ )69/ 21: نبياءالا(شود بر حضرت ابراهيم سرد و سالمت مي، سوزان به فرمان خداوند

، »عاتيهصرْصر «باد همچون ؛ )133/ 7: االعراف(گردد گوارا براي فرعونيان به خون تبديل مي
قارون و اموالش را در ، و خاك به فرمان خداوند )6/ 69: الحاقه(برد قوم عاد را به هالكت مي

  . )81/ 28: القصص(بلعد مي، يك آن

جنود الهي را از ، سعي بر آن است تا با تكيه بر آيات و احاديث و متن تفاسير، در اين مقاله
و جنود االرض و » مالئكه«شامل جنود السموات و بخشي از آنها يعني ، تمنظر آيات و روايا

جان را در كنار چهار  م جاندار و بيالعالم بررسي و نقش نباتات و جمادات و مخلوقات متجس
در ، مورد كند و كاو قرار داده با ذكر مصاديقي روشن از قرآن و روايات، عنصر اصلي طبيعت

  . را تبيين نماييم »اهللا جنود«تغيير ، نهايت

به عنوان بخشي از جنود الهي تحت عناوين » اهللا مالئكة«ي پيرامون يها پژوهش، تاكنون، البتّه
»سيماى مالئكه در قرآن كريم«

1
»مالئكه و فرشتگان در قرآن كريم«يا  

پژوهشي در حقيقت «يا  2
»مالئكه

به ، جنود اهللا در اين مقالهتري از شود دامنة وسيعبه مرحلة تدوين درآمده كه سعي مي 3
  . رشتة تحرير درآيد

  و كاربرد آن در قرآن كريم » جند«مفهوم و معناي  - 2

  جنود در لغت -1- 2

جند گفته ، به ارتش؛ »جندكَرِ الْيقالُ للعس«: گفته است »جند«راغب اصفهاني در معناي لغوي 

ع جمكَر و الْعسجند الْاَلْ«آمده  در لسان العرب نيز. )207ص ،1412، راغب اصفهاني(شود مي
اَج133ص، 3ج، 1414، ابن منظور(جند يعني ارتش و جمع آن اجناد است ؛ »ناد( .  

                                                           

  . ش ١٣٩١، دفتر تبليغات اسالمي، معاونت پژوهشي، مركز اطالعات و مدارك اسالمي، قم، انسيه، نصراهلي زاده. ١

  . ش ١٣٨٨، نشر دانشجو، مهدان، حممدمسعود، مين. ٢

 . ش ۱۳۸۴، نيكان كتاب ، زجنان، فريبا، چناري. ٣
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  جنود در اصطالح -2- 2

جند در اصطالح به معناي جمع انبوهي از مردم است كه غرضي واحد آنان «: شودگفته مي
خواهند يك مأموريت را انجام لشكري كه ميرا دور هم جمع كرده باشد و به همين جهت به 

   .)392ص، 17ج، 1371، طباطبايي(» شوددهند جند گفته مي

، انيپر، فرشتگانرا  يجنود اله قيمصاد »الوجير في تفسير القرآن العزيز«تفسير  ةنگارند -

 نم: )4/ 48: فتحال( ﴾ و للَّه جنود السماوات و الْأَرض﴿«: است هدانست واناتيها و ح انسان
  .)214ص، 3 ج، 1413، عاملى(» وانيحالْ و نِيلَقَالثَْ و ةكَئالمالْ

: آورده است، رفوق الذكذيل آية در » و املنهج تفسري املنري يف العقيدة و الشريعةال«صاحب  -

موجود نيروهاي  شياطين و جن و انس و ئكه واز مال، همانا خداوند تعالي امر لشكريانش را«
 هرگونه بخواهد تدبير، رودها و مانند آنها، درياها، طوفانها، ها زمين مانند زلزله در آسمان و

ولكن . ها را نابود كند سرزمين اي كه كوهها و پس خداوند قادر است بر ارسال فرشته. نمايدمي
جهاد و جنگ را از روي حكمتي رسا و مصلحتي واال حكم ، خداوند تعالي بر بندگانش

و فائدة تكرار اين آيه بياني است بر اينكه براي خداست لشكريان رحمت و لشكريان ...نمود
پس فرموده است خداوند ، كرده از آنان با بيان رحمت نسبت به مؤمنين ياد ،الًپس او؛ عذاب

با بيان انزال عذاب بر ، كرده آنها را در مرحلة دوم نسبت به مؤمنان مهربان است و سپس ياد
  . )155ص  26ج 1418زحيلي، ( »نكافرا

  در قرآن كريم » جند«كاربرد كلمة - 3

در يك . بار در قرآن كريم تكرار شده است 29، در مجموع» جنود«و جمع آن » جند«كلمة 
جنود «يا » موافق با حق«ندي ب توان گفت كه كاربرد آن در قرآن كريم در دو تقسيممي، نگاه كلّي

قابل بررسي هستند كه در ادامة مقاله برآنيم تا » محور جنود باطل«يا و » گرا و موافق با باطل حق
  . را بررسي كنيم» جنود اهللا«گرا يا  نقش جنود حق، ابتدا

  بندي جنود اهللا  تقسيم - 4

ها فراوان  مصاديق آن در زندگي روزمرة انسان وگيرد جنود اهللا موارد متعددي را در بر مي
  . شودبه بررسي آنها پرداخته مي، بندي ذيل و با ذكر مصاديق در اينجا براساس تقسيم. است

  ؛ مخلوقات متافيزيك از قبيل مالئكه و جن) الف
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  ؛ نباتات، حيوانات، مخلوقات منسجم جاندار شامل انسان) ب

جان مثل  به همراه ساير مخلوقات بي، جان نظير عناصر اربعه مخلوقات منسجم بي) ج
  ؛ ابر، سنگ

شود و نيز حوادثي كه بر انسان مستولي مي ...سكينه و، همچون رعبحاالتي ، همچنين
به آنها ، شوند كه در بخشهاي بعديطوفان نيز جزو جنود محسوب مي، سيل، همچون زلزله

  . خواهيم پرداخت

هريك از مخلوقات حضرت باري تعالي سربازي از لشكريان الهي ، چنانكه مالحظه شد
او ، در همه عالم«كند كه الدين ميبدي به اين نكته اشاره مي ابوالفضل رشيد. شوندمحسوب مي
-از آن انديشه نشأت مي، و اين مهم) 315، ص2 ج، 1371رشيد الدين ميبدي، (» را سپاه است

  . گيرد كه تمام كاينات مظهر قدرت اليزال الهي هستند

  در نقش جنود مخلوقات جهان هستي  - 5

  موجودات متافيزيكي -1- 5

ماوراء طبيعي يا متافيزيكي وجودي فراتر از وجود مادي و زميني دارند و از قيد موجودات  
جنّيان نيز در اين دسته قرار . اندهستند كه اشرف آنان فرشتگان و بندهاي جسماني فارغ

  . گيرند مي

  فرشتگان  - 1-1- 5

، دارند فرشتگان جايگاه غير قابل انكاري، در ميان مصاديق گوناگون و پرشمار جنود الهي
يكي مأمور وحي است و يكي : اي بر عهده دارند س وظيفهاين موجودات پاك و مقد از هريك

نصرت و . شرّ آنان يكي نگارندة اعمال نيك آدميان است و ديگري نگارندة اعمال، قابض روح
چنانكه از آيات ؛ گيردط مالئكه صورت ميتوس، مدد الهي نيز در بسياري از مواقع و مواضع

هاي توان از نبرد بدر به عنوان يكي از مهمترين آوردگاهمي به تاريخ،آيد و با استناد ن بر ميقرآ
در ادامه، چند آيه را در اين زمينه . )9ص ،4ج تا، بي، ريابن كث( اين صنف از جنود اهللا ياد كرد

  . كنيم مرور مي
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آل ( ﴾ كَة مرتلنيئالَاف من الْملَآإِذْ تقُولُ للْمؤمنِني أَ لَن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَلَاثَة ﴿ )الف

آيا كفايت نكرد شما را اين كه  :منانؤگفتي براي مبه ياد آور هنگامي كه مي«: )124/ 3: عمران
  »مدد كرد پروردگارتان شما را با سه هزار از فرشتگاني كه نازل شدند؟

زيرا آنان ؛ با مال و اوالد و تجهيزات نبود، منين اگر در جنگ بدر پيروز شدندؤسپاه م
خداوند ، حالاينبا. رسيدار هم نميمردمي اندك و فقير بودند و تعداد ايشان به يك سوم كفّ

نبرد پيروز  تي زياد به هنگامي اندك و ضعيف را بر جمعيگروهايشان را بر مشركين غلبه داد و 
اين بود كه ، كرد و عامل اين پيروزي عالوه بر دو برابر نشان دادن تعداد مؤمنان در نزد مشركان

  : خداوند فرشتگان را نيز به مدد مسلمانان فرستاد

: )123/ 3: آل عمران( ﴾ فَاتقُواْ اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ للَّه بِبدرٍ و أَنتم أَذلَّةٌو لَقَد نصرَكُم ا﴿ )ب

پس از خدا ؛ كه قليل بوديد بتحقيق كه خداوند ياري كرد شما را در جنگ بدر در حالي«
  . »باشد كه شكرگزار باشيد. بترسيد

 یكَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْ  یفئَةٌ تقَاتلُ ىفِ سبِيلِ اللَّه و أُخر الْتقَتا   فئَتنيقَد كَانَ لَكُم َءايةٌ ىفِ ﴿ )ج
ياُء نِالْعشن يم رِهصبِن ديؤي اللَّه و بلَع كإِنَّ ىفِ ذَالاُةً لِّرليو صبتحقيق «: )13/ 3: آل عمران( ﴾ راالْأَب

گروهي در راه خدا : اي است در دو گروهي كه با هم درگير شدند براي شما نشانه و آيهكه 
منان را دو برابر خودشان با چشم ؤديدند مو گروهي ديگر كافر بودند كه مي ندكردكارزار مي

عبرتي است براي ، همانا در اين. كند هركس را كه بخواهد با نصرتشييد ميأسر و خداوند ت
  . »صاحبان بينش

  ويژگي سپاه فرشتگان -1- 1-1- 5

اند و  به صف ايستاده، آنان در نزد خداوند. ص دارندهريك از فرشتگان جايگاهي مشخّ 

و ﴿؛ دارنددست از تسبيح و عبادت خداوند نيز بر نمي، كه هيچگاه حالي منتظر اوامر اويند در
لُومعم قَامم ا إِلَّا لَهنا ما  مإِن افُّونَوالص نحا لَن نحا لَنإِن وونَلْمحب166-164/ 37: صافّاتال( ﴾س( :

ص و همانا ما به صف ايستادگانيم و همانا ما راست مقامي مشخّ ما مگر اين كه او و نيست از«
  . »گويانيمالبتّه تسبيح

اللَّه ما أَمرهم و يفْعلُونَ ما ال يعصونَ ﴿: فرمود ؛ چنانكهگنجدنافرماني در مخيلة آنها نمي
دهند هر آنچه امر كنند از آنچه خداوند آنها را امر كرده و انجام مي نافرماني نمي«: ﴾يؤمرونَ
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و ما نازل «: )64/ 19: مريم( ﴾و ما نترتَّلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك﴿ :يا فرمود) 6/ 66: تحريمال(» شوندمي

  . »مر پروردگارشويم مگر بانمي

كنند و عملي را كه ت مالئكه در عالم خلقت را توصيف ميآيات فوق موقف و موقعي
در صدد اجراي ، قامت كه راست آنان همزمان با اين. نمايدمناسب خلقت آنان است بيان مي

اي از عبادت حضرت حق نيز دور نيستند و عصيان و نافرماني  لحظه ،اندفرامين الهي ايستاده
  . معناست نزد آنان بي

  جن - 1-2- 5

آيد و رؤيت جن نيز موجودي متافيزيكي است كه در حالت طبيعي به چشم جسم نمي
قرآن به نام اين  ةذكر شده و هفتاد و دومين سور، نام آن سي و چهار مرتبه در قرآن. شودنمي

  . شودموجود خوانده مي

، حيوانات و انسانها، بر جنود بادعالوه ) ع(حضرت سليمان ، اساس آيات شريفة قرآنبر

و لسلَيمانَ الريح غُدوها شهر و رواحها شهر و ﴿: لشكرياني از جنّيان را نيز در اختيار داشته است
هبر بِإِذْن هيدي نيلُ بمعي نم الْجِن نم طْرِ والْق نيع لْنا لَهو براي سليمان«: )12/ 34: سبا( ﴾...أَس ،

  . »كردندنزد او كار مي، كساني بودند كه به اذن پروردگارش، و از جن...باد را مسخر كرديم

كند تا تحت بلقيس را يكي از همين جنّيان اعالم آْمادگي مي، در سرگذشت همين پيامبر

أَنا    نلْجِمن اقَالَ عفْرِيت ﴿: در آنجا حاضر كند، پيش از آن كه سليمان از جاي خود برخيزد
كقَامن مم قُوملَ أَن تقَب بِه يكمن آن را نزد تو : و گفت عفريتي از جنّيان«: )39/ 27: نمل( ﴾ َءات

  . »كه از جايت برخيزي آورم قبل از اينمي

در ) ع(مجلسي در خصوص اعالم آمادگي جنّيان جهت ياري حضرت سيد الشّهداء  ةعلّام
عرض ، آمده )ع(هايي از جنّيان مسلمان نزد امام  و گروه«: چنين بيان كرده است، روز عاشورا

  . )331ص، 44 ج، مجلسي(» هرچه خواهي فرمان ده؛ ما پيروان توايم، اي سرور ما: كردند

  مخلوقات متجسم جاندار -2- 5

  انسان - 2-1- 5

بر روي  داوندخ ةموجودي كه خليف، نوع بشر به عنوان اشرف مخلوقات و به تعبير قرآن
از  )29/ 15: الحجر(و خداوند از روح خود در او دميده  )30/ 2: البقره( تواند باشدزمين مي
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تا جايي كه ؛ يابدنقشي اساسي مي، اي مواردكه در پاره استترين سربازان جنود الهي  برجسته
دهد و يا خبر مياز غيب ، كندامراض صعب العالج را درمان مي اي را زنده و مرده، به اذن خدا

همه اين موارد جز از انساني كه خود خارق العاده باشد و بسان سربازي . آفرينداي را ميپرنده
  . آيدبرنمي، ايفا كند، نقشي خدايي را در عالم، از جنود الهي

   ىيلَ أَنائإِسر بىن  و رسوالً إِىلَ﴿ فرمايدمي، )ع(در سورة آل عمران و در شأن حضرت عيسي 
و  بِإِذْن اللَّه اًرفَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَي رِة الطَّيئَأَخلُق لَكُم من الطِّنيِ كَهيَ ىأَنِّ ية من ربكُمآقَد جِئْتكُم بِ

أُح و صرالْأَب و هالْأَكْم رِئيت يِأُبوالْم  اللَّه أْ بِإِذْنا تئُكُم بِمبأُن كُوكُموتيونَ ىفِ برخدا تم إِنَّ ىفِ  لُُونَ و
اي هستم به سوي  و من فرستاده«: )49/ 3: آل عمران( ﴾ تم مؤمنِنيةً لَّكُم إِن كُنآيذَالك لَ

سازم براي شما از همانا من مي: اي را از طرف پروردگارتان ام آيه من آورده، همانا، اسرائيل بني
 اذن خدا وه شود باي ميتبديل به پرنده، آنگاه، دمم در آنپس مي؛ يا شكل پرندهگل مانند 

- اذن خدا و خبر ميه كنم مردگان را بكنم كور مادرزاد و مرض پيسي را و زنده ميخوب مي

  . »هايتان كنيد در خانهخوريد و آنچه ذخيره ميدهم شما را بدانچه مي

نقشي ، )ع(اش با حضرت موسي داستان همراهي نيز به همين منوال در) ع(حضرت خضر 
سوراخ كردن . است الهي بزرگمرد الهي اين  و شخصيت يابد كه حاكي از مأموريتويژه مي

كشتن نوجواني كافر و تعمير ديواري كه بر روي گنج متعلق به دو يتيم بناشده بود از ، كشتي
  . »82-62/ 18: كهفال: ك. ر« جمله اقدامات اوست كه هر كدام حاوي اسراري عجيب است

. مكشوف نبود) ع(مأمور به وظايفي بود كه دليلش براي حضرت موسي ) ع(حضرت خضر 

، 13 ج ،1371، ييطباطبا(مور به باطن نيز بود أم، خضر به جهت برخورداري از علم لدنّي
نوع ، اينكرد و بنابر موساي كليم ايجاد ميوي و تفاوتي را بين معلومات ، و همين امر )403ص

  . ن دو بر عهده داشت نيز متفاوت بودآوظايفي كه هريك از 

  حاالت عارض بر انسان  -1- 2-1- 5

اي از مخلوقات منسجم جاندار در ذيل مقولة  در كنار مطرح شدن انسان به عنوان نمونه
شود و برخي از آنها فصل مشترك بين اشاره به حاالتي كه بر نوع بشر عارض مي، »جنود اهللا«

  . نمايدانسان و حيوان نيز هست ضروري مي

نقشي ، هنگام ضرورت، است كه بسان جندي از سپاهيان رحمان» رعب«يكي از اين احوال 
زمينة تحقّق مدبرات خود را ، به واسطة القاي رعب و ترس، خداوند متعال گاه. مهم ايفا كند
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ىفِ قُلُوبِ الَّذين  یسنلْق﴿ :دهدمي كند و حتي القاي رعب در دل كفّار را به خود نسبتفراهم مي
بعواْ الرخواهيم كرد دل كافران را بيمناك و هراسانبزودي ما «: )151/ 3: آل عمران( ﴾ كَفَر« .

: حزاباأل( ﴾و قَذَف ىفِ قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ و تأْسرونَ فَرِيقًا﴿: فرمايدميدر جاي ديگر 

كشتيد و به اسارت اي را مي پس پاره؛ هايشان رعب و وحشت را افكند در قلبو «: )26/ 33
  . »گرفتيد گروهي رامي

قاع نيز خداوند رعب و وحشت را در قلوب يهوديان اين طايفه افكند آنها قينُ در نبرد بني«
، محدث قمي(» تسليم شدند) ص(ها بيرون آمدند و به حكم و فرمان پيامبر سرانجام از قلعه

  . )203ص، 1385

رعب است ، سپاه ديگر«كند كه به اين نكته اشاره مي »كشف االسرار«رشيد الدين ميبدي در 
  )315ص، 3ج، 1371، رشيد الدين ميبدي(» بر دل كافران

ها را با  انسان، خداوند متعال گاه. است »سكينه«شود از ديگر حاالتي كه بر انسان عارض مي
) ص(رسول خدا ، به عنوان مثال؛ كند هدايت مي» نصر«به سوي ، رامش خاطراطمينان قلب و آ

پنهان شد و ، »ثور«در غار ، مشركان در هنگام مهاجرت به مدينه و براي در امان ماندن از شرّ

/ 9: توبهال( ﴾ فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه﴿: نازل كرد، آرامش را بر قلب آن حضرت، خداوند متعال

  . غار ايستاده بودند ةكه مشركان در دهان در حالي) 40

دست داد كه ايشان و ياران  )ص(اكرم  در جريان نبرد حنين نيز آرامش خاطري بر پيامبر  -

تكُم ركَثْإِذْ أَعجبتكُم    نٍو يوم حني لَقَد نصركُم اللَّه ىفِ مواطن كَثرية﴿: فايق آيند، توانستند بر دشمن
ننِ عغت فَلَميش كُ اًئكُملَيع اقَتض ثُو تبحا ربِم ضالْأَر مم    بِرِيندم متلَّيثُ ول مع هتينكس لَ اللَّهیأَنز 

 ﴾ و ذَالك جزاُء الْكَافرِين فَرواْالْمؤمنِني و أَنزلَ جنودا لَّم تروها و عذَّب الَّذين كَ یرسوله و علَ
در روز حنين يارى كرد؛ در آن  زيو ن هاى زيادى خداوند شما را در ميدان«: )26-25/ 9: توبهال(

هنگام كه فزونى جمعيتتان شما را به اعجاب آورده بود، ولى هيچ مشكلى را براى شما حل 
آنگاه . پشت كرده فرار نموديد سپس به دشمن ،نكرد و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد

ى فرستاد كه شما نمى يخداوند سكينه خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل كرد، و لشكرها
  . »!ديديد و كافران را مجازات كرد و اين است جزاى كافران 

 با اضافه، اين دهد و عالوه بررا به خود نسبت مي» سكينه«خداوند نزول ، در اين آيات
كند كه اين تسكين قلب از جانب خداوند تأكيد مي، »سكينته«نمودن ضمير راجع به خود در 
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اش را  »سكينه«، خداوند است كه اطمينان و آرامش قلب يا به تعبير قرآن، اين، ترديدبوده و بي

ىفِ قُلُوبِ هو الَّذى أَنزلَ السكينةَ ﴿ :كندنازل مي، بر دل مؤمنان، رسان به سان جندي ياري
نِنيمؤمنينؤاو كسي است كه نازل كرد آرامشش را در قلوب م«: )4/ 48: فتحال( ﴾الْم« .  

فرستد بخش خود را به مدد مؤمنين مي سپاه آرامش، خداوند از طرفي، چنانكه مالحظه شد
تسلّط و دارد تا زمينة گسيل مي، سپاه نامرئي رعب و وحشت را به سراغ كفّار، و از طرف ديگر

سأُلْقى ىفِ قُلُوبِ الَّذين ﴿ذيل آية » اطيب البيان«در تفسير . را فراهم آورد آنان چيرگي مؤمنان بر
بعواْ الرافكنم رعب را در قلبهاي كساني كه كافر شدندبزودي مي«: )12/ 8: نفالالا( ﴾ كَفَر« ،

، 6 ج، 1378، طيب(» نُصرت بِالرُعبِ«مروي است كه فرمود  )ع(رسول اكرم آمده است كه از 
  )86ص

: الفتح( ﴾و للَّه جنود السماوات و الْأَرض﴿«: است آمده »بحر المحيطال«در تفسير ، همچنين

أَي وجه شاَء و من جنده  يعلو اُء، ينصر من يشياِء إلَيه تعايلاَألش تسليمِ یإشارةٌ إل: )٤/ ٤٨
تتةُ ثَبينكالس نِنيمؤالْم عبارت قرآني «) 485ص ، 9ج، 1420، ابوحيان اندلسي( »قُلُوب

كس را بخواهد و به هر  كند هراي است به تسليم اشياء در نزد خداوند متعال كه ياري مي اشاره
. »كندمنين را تثبيت ميؤآرامشي است كه قلب م، و از جمله لشكريانش راده كنداوجهي كه 

 چنانكه ؛كنندآرايي مي صف، اين لشكر همواره در جهت ياري مؤمنان و پرهيزكاران؛ آري

كَذَّبواْ  بركَات من السماِء و الْأَرضِ و لَكن مهِاتقَواْ لَفَتحنا علَي منواْ وآ یو لَو أَنَّ أَهلَ الْقُر﴿: فرمود
آوردند و تقوا پيشه ها ايمان مي اگر اهل آبادي«؛ )96/ 7: عرافالا( ﴾ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَ

 تكذيب را ما آيات ولى گشوديممي بر آنها بركاتي را از آسمان و زمين ، هر آينه،ساختندمي

  . »گرفتيم اعمالشان مجازات به را آنها نيز ما كردند،

  حيوانات - 2- 2- 5 

پرندگان ، حشرات، شامل حيوانات اعم از چهارپايان، م جاندارطبقة دوم از مخلوقات متجس
ذكر اين  ،هالبتّ. به آنها اشاره خواهد شد، به صورت مختصر و موجز، شود كه در اينجامي ...و

اهللا از اين شود تمام مصاديق جنود مطرح مي، نكته ضروري است كه آنچه در اين مجال اندك
از ذكر مابقي ، شود كه به جهت رعايت اختصارآن محسوب مي بخشي از، طبقه نيست و تنها

  . خودداري شده است، آن
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  پرندگان -1- 2-2- 5

به آن اشاره شده ) ع(يكي از مصاديق جنود اهللا كه در قرآن كريم و روايات اهل بيت 
رد روشن آن مربوط به واقعة فيل است كه يكي از موا. پرندگان هستند كه انواع گوناگوني دارند

سپاه ابرهه را كه به ، »جيلس«خداوند گروهي از پرندگان را مأمور ساخت تا با پرتاب ، در آن
ابوالفضل رشيدالدين ميبدي در . شدند هالك نماينده نزديك ميقصد تخريب خانة خدا به مكّ

لشكري چنان ضعيف به ؛ به اصحاب فيل سپاه ديگر لشكر ابابيل فرستاده«: اين باره آورده است
 نيالد ديرش(» !بنگر تا چون دمار از ايشان برآورد و روز ايشان به سرآورد. قومي چنان عظيم

  . )315، ص2 ج، 1371، يبديم

شود كبوتري پرندة ديگري كه وظيفة الهي را برعهده گرفت و از جنود اهللا محسوب مي
جان رسول اكرم ، دشمنان را به ترديد بيندازد و از اين رهگذراست كه در غار ثور ساكن بود تا 

  . )293، ص9 ج ،1371، ييطباطبا( از گزند دشمنان و مشركان در امان بماند) ص(

: نملال( ﴾َ فَهم يوزعون رِو الْانسِ و الطَّي   و حشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن﴿ براساس آية شريفة

پس آنها نگاه ؛ لشكريانش از جن و انس و پرنده، و جمع شدند در مقابل سليمان«: )17/ 27
و گوش به فرمان آن حضرت ) ع(سپاهي از پرندگان در خدمت حضرت سليمان ، »داشته شدند

اين پرنده كه . يكي از آن پرندگان بود »هدهد« وبودند تا دستورهاي آن پيامبر خدا را اجرا كنند 
موجبات هدايت ، رساند) ع(ا و ملكه بلقيس را به عرض حضرت سليمان اخبار سرزمين سب

  . )44-22/ 27: النمل( مردم آن سرزمين و رهايي آنان از كفر و جهالت و تباهي را فراهم آورد

فَبعثَ اللَّه ﴿: ماجراي هابيل و قابيل استدر  »كالغ«توان از آن نام برد پرندة ديگري كه مي
ابثُ غُرحبا ييضِ لرِىفِ الْأَريهَءةَ أَخوارِى سوي فكَي هخداوند ، پس«: )31/ 5: مائدهال( ﴾ي

كرد در زمين تا نشان دهد به او چگونه بپوشاند جسد برانگيخت كالغي را كه جستجو مي
، هابيل را به قتل رساند و در چگونگي دفن پيكر او، هنگامي كه قابيل برادرش. »برادرش را

  . خداوند دو كالغ را فرستاد تا دفن كردن را به قابيل بياموزند درماند

خداوند «: كهاست از مجاهد نقل شده ، فوق الذكر از سورة مائده آية ليذ، يطبر ريدر تفس
 يكينگاه كه آتا ، جنگ كردند گريكديفرستاد و آن دو با  يگرديكالغ  يرا به سو يكالغ

 و نهادو كالغ مرده را در آن گود ب كند يگود، خود با منقار نيدر زم، سپس. را كشت يگريد
  . )137ص، 5ج، 1412، يطبر(» را در خاك پنهان نمود آن
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 أَ لَم تر أَنَّ﴿: شده است اشاره ميدر قرآن كرنيز پرندگان  حيتسب به، شده اديامور  فزون برا
ن فم لَه حبسي ىاللَّه مالس ضِ والْأَر و اتاوالطَّير اصلٌّكُ فَّات    هبِيحست و هلَاتص ملع قَد يملع اللَّه و 

ها  كه در آسمان آن گويند هرخدا را تسبيح مي، آيا نديدي همانا«: )41/ 24: نورال( ﴾بِما يفْعلُونَ

ند و امشغولبه تسبيح و ثناي خدا ، اند همگيكه بال گشوده در حالي پرندگانو زمين است و 
  . »دهندخدا داناست به آنچه انجام مي

  و تاربافان حشرات -2- 2-2- 5

، كه آماده اجراي فرامين الهي هستند» السموات واالرض جنود«به عنوان ، ميان حيوانات در
  . كنند و پشه يكي از اين گروه استي ايفا مينقش مهم »حشرات«

: وردن نمروديان از سپاه پشه آورده استابوالفضل رشيدالدين ميبدي در تشريح شكست خ

نياز از فرهيب و حيلت، كمر بسته بر درگاه عزّت، تا خود چه آيد از فرمان و  سپاه حق بى«
تر  كش كزو قوى ، اينت گردن)گر حيله( عاجز گماشته بر نمرود گربز ةسپاه او يكى پش. حكمت

رشيد الدين ميبدي، (» !چون گشت؟ بنگر كه با وى چه كرد و! تر نه و آنت پشّه كزو ضعيف! نه
  . )637ص، 2 ج، 1360، طبرسى. ك. نيز رو  315، ص2 ج، 1371

عنكبوت نيز از ديگر جانداراني است كه در تاريخ از آن به عنوان مأمور الهي ياد شده و آن 
شدن تار در ورودي غار  پنهان شده بود و تنيده» ثور«در غار ) ص(اكرم هنگامي بود كه رسول 

، 1367، لقميا(؛ حضرت شدآن به  ايشان دست نيافتن، ب گمراه شدن دشمنان و به تبع آنموج
  . )276ص، 1 ج

اي از رسالت  خداوند متعال در برهه؛ توان به شپش اشاره كردهمچنين مي، از طبقة حشرات

م هِا علَيفَأَرسلْن﴿ :در ميان فرعونيان فرستاد، شپشها را به عنوان عذاب) ع(حضرت موسي 
ملخ و شپش و پس فرستاديم بر آنها طوفان «: )133/ 7: عرافالا( ﴾...راد و الْقُملَجالطُّوفَانَ و الْ

  . »را

اين حشره . موريانه است، توان به آن اشاره كرديكي ديگر از حشراتي كه در اين مقوله مي
مرگ اين پيامبر آگاه  همگان را از را بخورد و) ع(تا عصاي حضرت سليمان  زماني مأمور شد

: )14/ 34: سبا( ﴾موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تأْكُلُ منسأَته  يم علهه الْموت ما دلَّفَلَما قَضينا علَي﴿: سازد
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پس چون او ميرانديم راهنمايي نكرد آنها را بر مرگش مگر موريانه هاي زمين كه عصايش را «
  . )551، ص10ج، 1378طيب، (» ميخوردند

كه رسول اهللا ـ  هاي عرب را اين حشره در زمان رسول خدا نيز مأمور شد تا پيمان عشيره
برجاي  »بسمك اللّهم«تعبير بخورد و تنها  ـ و پيروان آن حضرت را تحريم كرده بودند) ص(

  . )94ص، 35ج، 1403، مجلسي( ماند

  ماهي  -3- 2-2- 5

. شودهايي به او سپرده مي موريتأم، آبزي نيز در شمار جنود الهي است كه گاهاين موجود 

به رغم توبة قومش و برداشته شدن عذاب از ، )ع(زماني كه حضرت يونس  ،به عنوان مثال
پس از آن كه بر كشتي ، قصد دياري ديگر كرد، بي آنكه به شهر بازگردد، عصباني شده، آنها

مكارم شيرازي، : . ك. ر( بوده است» وال«اند از نوع كه اغلب گفته ماهي بزرگي، سوار شده بود
كشتي سواران قرعه انداختند تا چه كسي را به دريا ، به كشتي حمله كرد) 485ص، 13، ج1366

؛ اي به پيكرش وارد كند بلعيد آن ماهي او را بي آنكه صدمه. ها به نام يونس افتادقرعه، بيندازند
؛ سالم از دهان ماهي بيرون آمد، اثر تضرّع در درگاه خداوند متعالتي گذشت يونس بر مد

كه مالمت  پس بلعيد او را ماهي در حالي«: )142/ 37: صافاتال(  ﴾وت و هو مليمحفَالْتقَمه الْ﴿

  . »شده بود

دار شد در ضمن آيات  مأموريتي عجيب را عهده، ديگر حيوان دريايي كه از جانب حق

وت و حى نِسيت الْالصخرة فَإِن يأَ رَءيت إِذْ أَوينا إِلَقَالَ ﴿: به آن اشاره شده است» كهف«سورة 
ا أَنسطَاميإِلَّا الش انِيههنُ أَنْ أَذْكُر ات وخف بِيلَهيذَ س رِ عحالْباجبه ياد : گفت«: )63/ 18: كهفال( ﴾ب

پس همانا من فراموش كردم ماهي را و از ياد من ؛ صخره قرار گرفتيمداري آنگاه كه بر روي 
  . »پيش گرفت، نبرد آن را مگر شيطان كه ياد كنم آن را و راهش را در دريا با شگفتي

-قصد اكل آن مي، و مصاحبش به عنوان طعام) ع( موسيماهيي بود كه حضرت ، آن حيوان

خود را به ، ماهي به اذن الهي، جوار صخره بودتي كه در به هنگام رسيدن بر موقعي. نمودند
  . رفت، درون آب پرتاب نمود و راه خود را در پيش گرفته

ر الْحوت و كَانَ سا أَي ﴾باجالْبحرِ ع يذَ سبِيلَه فخو ات﴿«: آمده، »ارشاد االذهان«در تفسير 

و راهش را با «؛ )306ص، 1ج، 1419، سبزواري(» كَانَ ميتاً فَصار حيا  لأَنَّه تَعجب منْهي بِحيثُ
پيش گرفت يعني ماهي در حالتيب در دريا تعج حركت كرد  بودمرده  آور در حالي كه بتعج
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-مي) ع(مأموريت اين ماهي بيان منزلگاهي است كه حضرت موسي ، در حقيقت. »و زنده شد

  . دار و مالقات داشته باشددي) ع(توانسته با حضرت خضر

  چهارپايان  -5-2-2-4

، هايي از زمان برخي از چهارپايان در برهه) ع(براساس آيات و روايات رسيده از معصومين 
هاي خاصي گماشته شدند كه يكي از آنها شتر حضرت به مأموريت، از جانب خداوند متعال

 قةنا«از آن به عنوان ، در قرآن كريم، بود كه خداوند به واسطة مأموريت اين حيوان) ع(صالح 

قة و اي قوم اين نا«: )64/ 11: هود( ﴾يةًآقَومِ هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم ا و ي﴿: ياد كرده است »اهللا

  . »براي شما آيتي است خداوند

به خوابي عميق ، سال 309آنان، سگ اصحاب كهف نيز از جمله چارپاياني است كه همراه 
بي آب و غذا و طي تمام سالهايي كه اصحاب كهف با مشيت الهي و در پرتو قواي  ـفرو رفت 

و ﴿: ذيل آية» احسن الحديث«در تفسير . آرميده بود، در آستانة غار با حالتي خاص، خواب
و سگ آنها دراز كننده بود دو دستش را «: )18/ 18: كهفال( ﴾سطٌ ذراعيه بِالْوصيداب همبلْكَ

- اين مي. سگشان دو بازوي خود را در آستانه غار گشوده بود«: چنين آمده است، »درب غار

به خواب رفته بود و اگر سگشان با آنها در آن ، در آستانة غار، رساند كه سگ نيز در آن مدت
طبرسي نقل كرده . داعي نداشت كه در داستان مطرح شود، ت طوالني به خواب نرفته بودمد

در آستانة غار ، بدون طعام و آب و بي آن كه به پا خيزد يا بخوابد، سال 309سگ است كه آن 
  . )194ص، 6ج، 1377قرشي، (» ماند

  نباتات  - 2-3- 5

گل و ، شامل نباتات اعم از درخت، م جانداربندي مخلوقات متجس سومين دسته در طبقه
ة جنود اهللا هستند ذكر مصاديقي از آن را كه در زمر، شود كه در اين قسمتمي ...گياه و

  . نماييم مي

  درخت كدو -1- 2-3- 5

درخت كدويي است كه خداوند آن را بر سر راه حضرت ، يكي از مصاديق از اين طبقه
ط حوت و زنداني شدن در دل اين ماهي شدن توس رويانيد تا وي كه بر اثر بلعيده) ع(يونس 
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و أَنبتنا علَيه شجرةً ﴿؛ رفتة خود را بازيابدتوان از دست ، ضعيف شده بود، هبزرگ و عظيم الجثّ
  . »و رويانيديم بر او درختي از كدو«: )146/ 37: صافاتال( ﴾ من يقْطنيٍ

الْحوت  ناأَي أَمر فَنبذْناه بِالْعراِء«: آمده است، ذيل آية ياد شده، »ارشاد االذهان«در تفسير 
ة من اَألشجارِ والنباتات و أَنبتنا علَيه شجرةً أَرضٍ عارِي بطْنِه إِيل الْبحرِ فَرماه منبِاخلُروجِ إِىل ساحلِ 

ارة من حر يال يتأَذَّ يإنباتها حت العرِيضِ بعد هاوغَطَّيناه بورق أَي أَنشأْنا شجرةَ الدباِء من يقْطنيٍ
خشك و خالى  يسرزمين ما او را در«؛ )456ص، 1ج، 1419، سبزواري(» الشمسِ والذُّبابِ

را به  يو، و آن فكنديب ايبه كرانه در، تا او را از كام خود ميفرمان داد يبه ماه يعني، افكنديم
تا در  ميانديرو يسر و يبر باال را يكدو بنآنگاه . افكند بود اهيگ درخت و يكه ب ينيسرزم

  . »آزرده نگردد، و حشرات ديشخور يبياسايد و از گرما، برگهاى پهن آن ةساي

حركت كرد و دو نيم شد تا ) ص(مصداق ديگر درختي است كه به امر حضرت رسول 
اينگونه فرموده ، در شرح واقعة آن، در نهج البالغه) ع(حضرت علي. تي براي كافران باشدحج

  : است

تو ) ص(اي محمد : نگامي كه مهتران قريش نزد وي آمدند و گفتنده، و من با او بودم«
ما چيزي . نه كسي از خاندانت، كني كه نه پدرانت چنان دعويي داشتنددعوي كاري بزرگ مي

اي وگرنه  دانيم تو پيامبر و فرستادهمي، خواهيم اگر آن را پذيرفتي و به ما نمايانديرا از تو مي
  . يدانيم جادوگري دروغگويمي

اين درخت را براي ما بخوان تا با رگ و ريشه : پرسيد؟ گفتندچه مي: گفت) ص(پيامبر 
، اگر خدا براي شما چنين كرد. خدا بر هر چيز تواناست: گفت. برآيد و پيش روي تو درآيد

خواهيد به شما نشان من آنچه را مي: گفت؛ آري: دهيد؟ گفتندو به حق گواهي مي، گرويدمي
و در ميان شما كسي است كه در چاه . گرديددانم شما به راه خير باز نميو من ميخواهم داد 

اي ": سپس گفت. ها را به هم پيوندد و لشكر فراهم آوردافكنده شود و كسي است كه گروه
داني من فرستاده خدايم با رگ و اي و مي اگر به خدا و روز رستاخير ايمان گرويده، درخت

  . "پيش روي من درآي به فرمان خدايريشه از جاي برآي و 

رگ و ريشه درخت از هم گسيخت و از جاي ، پس به خدايي كه او را به راستي برانگيخت
رزنان تا پيش روي رسول خدا بيامد و شاخة پ، بانگي سخت كنان و چون پرندگان، برآمد

و من در  هايش را بر دوش من آورد گسترد و يكي از شاخه) ص( ايشانفرازين خود را بر 
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جويي و  از روي برتري، را ديدند ـ  معجزه ـ  پس چون آنان اين. سوي راست او بودم
پس او درخت را چنين . بگو تا نيم آن نزد تو آيد و نيم ديگر بر جاي ماند: گردنكشي گفتند

تر  آور و با بانگي هر چه سخت آمدني سخت شگفت پيش، فرمان داد و نيم آن رو سوي او نهاد
، آنان از روي ناسپاسي و سركشي، پس. بپيچيد) ص(خواست خود را به رسول خدا مي چنانكه
پس . اين نيم را بفرما تا نزد نيم خود باز رود چنانكه بود و او درخت را چنان فرمود: گفتند

من نخستين كسم كه به تو گرويد ، اي فرستادة خدا، ال اله اال اهللا: درخت باز گرديد و من گفتم
تا پيامبري . كس كه اقرار كرد كه درخت آنچه را فرمودي به فرمان خدا به جا آورد و نخستين

 ،القاصعه مشهور به 192 خطبه/ نهج البالغه( تو را گواهي دهد و گفتة تو را بزرگ دارد
  .)401ص

5 -3- جان م بيمخلوقات متجس  

طبقة مخلوقات ، مورد بررسي كرد، توان در آناي كه جنود اهللا را مي سومين طبقة عمده
خاك ، باد، آب(عناصر اربعه . ندا معروف» جمادات«به ، جان است كه در افواه عموم م بيمتجس

  . شوند مطرح مي، نيز در خالل اين فصل) و آتش

  سنگ - 3-1- 5

و يا همان جمادات به آن  »جان م بيمخلوقات متجس«از جمادات كه با كاربرد  چيزاولين 
دي در آيات قرآن كريم و روايات رسيده به موارد متعد. سنگ استحجر يا ، كنيماشاره مي

عذاب ة سنگ وسيل، به عنوان مثال. ياد شده است »جنود اهللا«خوريم كه از سنگ به عنوان برمي

و «: )58/ 27: نملال( ﴾ فَساَء مطَر الْمنذَرِين ا علَيهِم مطَراو أَمطَرن﴿: الهي بر قوم بدكار لوط شد

هشدار بر سر آنها سنگ باران هالك بارانديم كه بسيار بد باران هالكتي است بر آن 

فَلَما جاَء  ﴿: بوده است» سجيل«اين سنگ از نوع ، براساس آيات سورة مباركة هود. »شدگان داده
ا علْنعا جنراأَمجن سةً مارجا حهلَيا عنطَرأَم ا ولَهافا سهيودلنضپس چون «: )82/ 11: هود( ﴾يلٍ م

سنگهايي از سنگ و گل به هم ، قرار داديم بااليش را پايين و بارانديم بر آن، امر ما فرا رسيد

علَيهِم  و أَرسلَ﴿: بر سرآنان فرود آمد، درست از همان نوعي كه در كيفر سپاه ابرهه ،»پيوسته
ابِيلَ اًرطَييهِم بِ أَبمريلٍتجن سم ةارجِفَ حأْكُولجم فصكَع ملَهو فرستاد بر آنها «: )5-3/ فيلال( ﴾ع
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پس آنها را مانند برگهاي جويده  ،ي از كلوخيكرد سنگهااي از نوع ابابيل كه پرتاب مي پرنده
  . »قرار داد

 »گل« و» سنگ«اصل آن فارسي و تركيبي از  وب اي معرّ كلمه »سجيل«توضيح اين كه 

از ، تا بر سر آنها و ديارشان«: )33/ 51: ذارياتال( ﴾ٍ هِم حجارةً من طنيسلَ علَيرلن﴿: آية. است

  . د اين مطلب استيؤنيز م. »گل سنگباران كنيم

اين سوره به داستان اصحاب فيل اشاره «: آورده است، طباطبايي در ذيل سورة فيل ةاملّع
حركت كردند و خداي تعالي با فرستادن ، مهبه قصد تخريب كعبة معظّ كند كه از ديار خودمي

هالك و به صورت را آنان  شان،مرغ ابابيل و آن مرغان با باريدن كلوخهاي سنگي بر سر
جاهليت در ة م دانسته و شعراي دورنويسان آن را مسلّ تاريخ . ...شان كردند گوشت جويده

  . )205ص، 20ج، 1371، طباييطبا(» اند از آن ياد كرده، اشعار خود

  آب - 3-2- 5

 »جنود السموات و االرض«نقش آب در ميان ساير ، هاي مهم در اين فصل از ديگر مقوله
، خداوند متعال، رساندتاثيرگذاري خود را به اثبات مي، است كه به عنوان يكي از سربازان الهي

-با فعل معلوم به خود نسبت ميبارش باران را ، آيدوقتي سخن از عذاب قوم نوح به ميان مي

 ﴾أَمرٍ قَد قُدر يالْماُء عل يو فَجرنا الْأَرض عيونا فَالْتقَ رٍمهاٍء منمفَفَتحنا أَبواب السماِء بِ﴿: دهد
پس باز كرديم درهاي آسمان را با آبي فرو ريزنده و شكافتيم زمين را به «: )12-11/ 54: قمرال(

منظور بارشي است كه به . »پس تالقي پيدا كرد آب بر امري كه مقدر كرده بوديم. هاييچشمه

و  ...﴿: فرمايدچنانكه مي؛ شود و سيل يكي از انواع عذاب الهي است سيل ويرانگر منجر مي
 برخي را به صيحةو «: )40/ 29: عنكبوتال( ﴾منهم من خسفْنا بِه الْأَرض و منهم من أَغْرقْنا

، به عنوان مثال. »زمين و گروهي ديگر را به غرق در دريا ةعذاب آسماني و برخي را به زلزل

پس ما «: )16/ 34: سبا( ﴾ فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِم﴿: توان به عذاب قوم سبا نيز اشاره كردمي

  . »هم سيلي سخت بر هالك ايشان فرستاديم

غرق سپاهيان فرعون نيز از جمله ، شودت آب تنها به سيل محدود نميمأموري، البته

 فَأَوحينا إِىل﴿: بدان اشاره شده و چنين آمده است، هاي آب بود كه در قرآن كريممأموريت
ما ، پس«: )63/ 26: شعراال( ﴾ِ لطَّود الْعظيمافرقٍ كَ لُّفَلَق فَكاَنَ كُفَان أَن اضرِب بعصاك الْبحر یموس
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. چنين كرد و عصا را به دريا زد) ع(موسي . به موسي وحي كرديم كه عصايت را به درياي بزن

اسرائيل نمايان  در اينجا صحنه عجيبي نمايان گشت كه برق شادي در چشمها و دلهاي بني{
 روي هم انباشته، ناگهان دريا شكافته شد و هر بخشي همچون كوهي عظيم، پس} گرديد
به اين . )244، ص15 ج ،1366مكارم شيرازي، ( ها نمايان شد جاده، ميان آنها و در »گشت
تمام كساني را كه با او  موسي و خداوندهاي دريايي شدند و  وارد جاده فرعونيان نيز، ترتيب

  . بودند نجات داد

 نمونة ديگر شامل اثر شفابخشي است كه خداوند در آب نهاده و با دعاي حضرت ايوب

كه به انواع باليا و نيز امراض جسمي و پوستي مبتال و ممتحن گشته بود و از خداوند ) ع(

اركُض بِرِجلك ﴿: بيان شده است قرآن كريمگردد كه در نمود همساز ميتقاضاي رفع باليا مي
لٌهستغذَا م ابرش و ارِدشستشويي است محل ، اين؛ پايت را به زمين بزن«: )42/ 38: ص( ﴾ ب

  . »از آب خنك و نوشيدني

آن قدر از پا درآمده بود كه قادر به ايستادن و ، آن جناب در آن موقع«: كنندمفسران نقل مي
مرض پاي او ، بيماري داشته وخداي تعالي اول، راه رفتن با پاي خود نبوده و در سراپاي بدن

حمام ، ه و دستور داد كه از آن چشمهاي در آنجا براي او جوشاند چشمه، را شفا داده و بعد
فَركَض بِرِجله واغْتسلَ «: ها بهبودي يابدبگيرد و بنوشد تا ظاهر و باطن بدنش از ساير مرض

هضرم نم أَ اللَّهرفَب رِبش320ص، 17ج، 1371، طباطبايي( »و( .  

  باد  - 3-3- 5

در . هاي الهي دارد انجام بسياري از مأموريتباد نقش بسيار مهمي در ، از ميان عناصر اربعه
و آنان را بر دشمنان  سپاهيان حق را ياري دادو بزرگوار اسالم  پيامبر، باد لشكر، نبرد احزاب

نازل كرديم ، پس«: )9/ 33: األحزاب( ﴾فَأَرسلْنا علَيهِم رحياً و جنوداً لَم تروها﴿: پيروز ساخت

گفته شده اين باد به قدري شديد و سهمگين بود كه . »ديدندنيروهايي كه نميبر آنها باد را و 
و ظرفهايشان را واژگون ساخت و كار به  هايشان را نابود نمود خيمه؛ آتش آنان را خاموش كرد

  . )81، ص21 ج، 1412طبري، ( جايي رسيد كه پا به فرار گذاشتند

قوم عاد وزيد تا اين قوم لجوج و  همچنين هفت شب و هشت روز بر، اين عنصر طبيعت

ر مسخّ«: )7/ 69: الحاقه( ﴾سبع لَيالٍ و ثَمانِيةَ أَيامٍ حسومام هِلَيسخرها ع﴿: نافرمان را كيفر باشد
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 :و اينگونه شد كه اثري از اين قوم باقي نماند» كرد بر آنها هفت شب و هشت روز پي در پي

﴿ ادا عأَم ةوياترٍ عصركُواْ بِرِيحٍ صلاما عاد پس هالك شدند با باد تندي «: )6/ 69: الحاقه( ﴾فَأُه

 و ىف﴿: سست گردانيد، اي كه همه چيز را چون استخوان پوسيده همان باد نابود كننده. »سركش
يمقالْع يحالر مِلَيها علْنسإِذْ أَر ادع يش نم ذَرٍء أَ ما تتإِلّ ت هلَيميم اعكَالر هلَتع51: ذارياتال( ﴾ِج /

هيچ چيز  بر؛ يادآور هنگامي كه فرستاديم بر آنها بادي نابارور را، و در مورد عاد«: )41-42
  . »دادگذشت مگر اين كه آن را مانند خاكستري قرار مينمي

، »باد«و از جمله ) ع(دربارة تسخير عوامل طبيعت براي حضرت سليمان ، در قرآن كريم

و  الْأَرضِ الَّىتِ باركْنا فيها يرِى بِأَمرِه إِلَجو لسلَيمانَ الريح عاصفَةً ت﴿: سخن به ميان آمده است
باد تند وزنده را ) مسخّر ساختيم(، و براي سليمان«: )81/ 21: نبياءالا( ﴾َ ٍء عالمنيىش لِّكُنا بِكُ

كرد به امر او به سرزميني كه بركت داده بوديم در آن و نسبت به هر چيز ميكه حركت 
  . )آگاهيم

  )خاك(زمين  - 3-4- 5

كه به عقيدة قدما چهار ) خاك و آتش، باد، آب(خاك به عنوان يكي از عناصر چهارگانه 
ظرف و جايگاه  زمين به عنوان، روند و همچنينعنصر اصلي در خلقت كائنات به شمار مي

؛ كندايفا مي، نقش بسيار مهمي را در اجراي فرامين الهي به عنوان سرباز اين لشكر عظيم، خاك
  : از جمله در اين آيه

ض و و منهم من خسفْنا بِه الْأَر فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصباً و منهم من أَخذَته الصيحةُ ...﴿
 نم مهنامقْنكسي هست كه فرستاد بر او تندبادي را ، از آنها، پس«: )40/ 29: عنكبوتال( ﴾ أَغْر

كسي است كه او را در زمين فرو برديم و ، ي او را فراگرفت و از آنها ا كسي كه صيحه، و از آنها
  . »از آنها كسي است كه غرق كرديم

و قرآن نيز  )211ص ،1ج تا، ، بيثيربن كا( آمدهدر تاريخ  كهاي از فرو بردن در زمين  نمونه

: قصصال( ﴾فخَسفْنا بِه و بِدارِه الْأَرض﴿: ستاموال اوبلعيده شدن قارون با  ردبدان اشاره دا

  . »اش را در زمين فرو برديم او و خانه، پس«: )81/ 28

را در هم كوبيد اي كه قوم صالح  به زلزله، لرزه و از جمله بايد به زمين، و در ادامه اين بحث

به امر [پس «: )78/ 7: عرافألا( ﴾دارِهم جاثمني  فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا يف﴿؛ اشاره نمود
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هاشان اجسادى چسبيده به زمين بر جاى  اى سخت آنها را فرو گرفت و در خانه زلزله] خداوند
  . »ماندندند

بلعيدن ، به كاري مأموريت يافت و آن، خداوندزمين پس از واقعة طوفان نوح نيز از سوي 

و به زمين خطاب «: )44/ 11: هود(»﴾أَرض ابلَعى ماَءكا و قيلَ ي﴿؛ آبهاي حاصل از طوفان بود

  . »شد كه فورا آب را فرو بر

 به آن اشاره شده مياست كه در قرآن كر ياز امورنيز و آسمان  نيزم حيو تسب شيستا
ناتوان ، آن يآنان و چگونگ حيها نسبت به فهم تسبانسان، ميقران كر ريتعببه ، البته. است

و إِن من  تسبح لَه السماوات السبع و الْأَرض و من فيهِن﴿: خداوند متعال فرموده است. هستند
شبِ  ى حبسٍء إِلَّا يونَ حفْقَهن لَّا تلَاك و هدممهبِيحسرا گويند اوتسبيح مي«: )44/ 17: سراءالا( ﴾ت 

حمد ه كه ب هاي هفت گانه و زمين و هر كس كه در آنهاست و هيچ چيز نيست مگر اين آسمان
  . »فهميد تسبيح آنان راو لكن شما نمي، گويدتسبيح مي، خدا

  كوه - 3-5- 5

داشتن زمين  مور نگهأبه طور عام م هاكوه. كوهها نيز در شمار سربازان خداوند متعال هستند

  . »قرار داديم) زمين( و كوهها را ميخهاي«: )7/ 78: نبأال( ﴾واجلِْبالَ أَوتادا﴿؛ از لرزشها هستند

ما كوهي كه به فرمان خداوند متعال دهان باز كرد تا ناقه صالح از شكم آن كوه بيرون و اّ 

/ 11: هود( ﴾يةًآقَومِ هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم ا و ي﴿: دفرمو) ع(صالح حضرت : از اين قبيل است، آيد

اين شتر ، اي مردم«: او به قوم خويش توصيه كرده كه. »اي قوم اين ناقه آيت خداست«: )64
زيرا آن را از دل سنگي بيرون آورده تا شما آن را ، خداست كه آن را براي شما معجزه قرار داده

از كوه بيرون آمده ، خواست كرديدكه دربا اين اوصاف مشاهده و ديدار كنيد و به همان گونه 
  . )85ص، 12ج ، 1360طبرسي، (» زرگترين معجزه بودو اين خود ب

الُ جِب يا﴿: تنيز در اين زمره اس ...گفت وتسبيح مي) ع(كوهي كه همراه با حضرت داوود 
الطَّي و هعىبِ مأَوبا او در خواندن سرودهاى نيايش ! اى كوهها و اى پرندگان«: )10/ 34: سبا( ﴾ر

  . »!آوا شويد هم

إِذَا  يا جِبالُ سبحي معه قُلْنا للْجبلِ يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير أَي«در مجمع البيان آمده است 
حبس هعم حبسالَ أن تالْجِب اللَّه رأَم هعم تحبفَس حباي «: )597ص، 8ج، 1360طبرسي، (» إِذَا س
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يعني گفتيم به كوهها اي كوهها تسبيح گوييد با او » كوهها و اي پرندگان با او تسبيح گوئيد
ه با او تسبيح بگويند هنگامي كه امر كرد خداوند كوهها را اين ك، گويدهنگامي كه تسبيح مي

  . »تسبيح گفتند با او، پس. گويدتسبيح مي

 سرباز از هاي اين اسرائيل به تعاليم موسي نيز از ديگر رسالت آفريني كوه در تسليم بني نقش
خدا كوه را باالي سر آنها ، آن را قبول نكردند، هنگامي كه تورات نازل شد«: جنود الهي است

 »آن را قبول كردند، در نتيجه. گفت اگر قبول نكنيد كوه بر شما خواهد افتاد موسي، بلند كرد

هِم خذُواْ ما بِ ةٌ و ظَنواْ أَنه واقعبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّجو إِذْ نتقْنا الْ﴿: )39ص، 4ج، 1377، قرشي(
و هنگامي كه باال برديم كوهها «: )171/ 7: عرافالا( ﴾ تتقُون   تيناكُم بِقُوة و اذْكُرواْ ما فيه لَعلَّكمآ

بگيريد آنچه به . آيداي بود و گمان كردند كه بر آنها فرود مي را باالي سرشان گويا كه سايه
  . »باشد كه پرهيزگار شويد، شما داديم با تمام نيرو و ياد كنيد آنچه در آن است

  آتش- 3-6- 5

. اختيار آتش نيز در يد قدرت خداوند متعال است. اربعه آتش استيكي ديگر از عناصر 

به ، كردندابراهيم خليل را در منجنيق نهاده و به سوي آتش پرتاب مي، هنگامي كه نمروديان

اي آتش «: )69/ 21: نبياءالا( ﴾َ إِبراهيم يبردا و سلَاما عل نار كُوىنا قُلْنا ي﴿آتش فرمان رسيد كه 

  . »سرد و سالمت شو بر ابراهيم

اي آتش سرد شو تا ابراهيم از تو سالم بماند و زياني به او «: در تفسير اين آيه آمده است
داد سردي اگر خداوند به آتش چنين دستوري نمي: است نرسد چنانكه از ابن عباس نقل شده

گرفت و روشنايي خداوند از طبيعت آتش گرمي و سوزندگي را . ساختآتش وي را هالك مي
 ةت از امر و اراده به تبعيحقيقت اين است كه آتش با توج. و درخشندگي اش را باقي گذاشت

   )160ص، 4ج ،1360، طبرسي(» موري امر مواليش را امتثال كردأخداوند همچون م

   عصا - 3-7- 5

اژدها ، اشاره نمود كه به امر خدا) ع(توان به عصاي حضرت موسينيز مي، از ميان اشياء

پس . افكند عصايش را، پس«: )107/ 7: عرافالا( ﴾ عصاه فَإِذَا هى ثُعبانٌ مبِني  يفَأَلْقَ﴿: شد

رود نيل شكافته شد تا حضرت ، با اصابت همين عصا، همچنين. »ي آشكار شدياژدها، آنگاه
جان سالم به در ، اسرائيل بتوانند از آن عبور كرده و از چنگال فرعونيان و قوم بني) ع( موسي
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 »﴾ الطَّود الْعظيمفرقٍ كَ لُّفَلَق فَكانَ كُفَان أَن اضرِب بعصاك الْبحر یموس فَأَوحينا إِىل﴿: ببرند

پس شكافت و شد . پس وحي كرديم بر موسي كه بزن عصايت را به دريا«: )63/ 26: اءشعرال(
هاي آب  چشمه، به سنگ )ع(ي موسي اصابت عصاباز با . »هر طرفي همانند كوهي بزرگ

/ 7: عرافالا( ﴾َجرحه أَن اضرِب بعصاك الْه قَوماإِذ استسقَ یموس و أَوحينا إِىل﴿: جاري شد گوارا

  . »پس گفتيم بزن عصايت را به سنگ ،و هنگامي كه طلب آب كرد موسي براي قومش«: )160

  جنود اهللا  عمومي ويژگي - 6

از ، اي كه در آن قرار دارند بسته به طبقه، لشكريان خداوند متعال در آسمان و زمين هريك
كم و بيش مورد اشاره قرار ، هاي پيشين هاي خاص خود برخوردارند كه در بخش ويژگي
كه هيچ كدام از آن  هاي عمومي و غير قابل انكاري نيز هستند ا آنها داراي ويژگيام؛ گرفت

  . تثنا نيستندمس

خود ، زيرا خداوند متعال؛ هميشه پيروز است، آن است كه اين سپاه ها يكي از اين ويژگي

و همانا لشكر ما البته آنها «: )173/ 37: صافاتال( ﴾ الْغالبونَ لَهمو إِنَّ جندنا ﴿: فرموده است

  . خورداين لشكر شكست نمي، پس هيچ گاه. »پيروزند

: اهللا اين است كه هيچ كس را ياراي ايستادگي در مقابل آنها نيست جنوددومين ويژگي 

پس البته خواهم آورد بر آنها لشكرياني كه «: )37/ 27: نملال( ﴾ اهبِ مهنود لَّا قبلَ لَجفَلَنأْتينهم بِ﴿

ي بلكه حتّ، بپردازدتواند به مقابله نه تنها كسي نمي. »امكان مقابله براي آنها در برابرش نباشد
  . كسي را ياراي فرار و گريز از اين سپاه نيز نيست

سربازان اين لشكر داراي سالح و تجهيزات نبرد و آالت و ادوات ، ويژگي ديگر اينكه لزوماً
و سالح ) اسب(سپاه مخلوق را اسپ «: گويدرشيد الدين ميبدي در اين باره مي، نظامي نيستند

، نياز از فرهيب و حيلت سپاه حق بي؛ و حيلت بايد) فريب(فرهيب  ؛آلت و زينت بايد؛ بايد
، 2 ج ،1371، يبديم نيالد ديرش(تا خود چه آيد از فرمان و حكمت ، كمر بسته بر درگاه عزت

  . )315ص

، ي جبابره ـ به حكم قضاي الهيچهارمين ويژگي اين است كه تمام اين سربازان ـ و حتّ
  . هستندمطيع فرمانده و مالك خويش 

ها و لشكرهاي الهي اين است كه سربازان سپاه ها و لشكرهاي غيرتفاوت اين سپاه با سپاه
توانند از محدودة فرمانروايي آن پادشاه و يا مي، غيرالهي در صورت تمرّد از فرمانده خود
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نان گريزگاهي براي آ، ا با فرض تمرّد برخي از سربازان اين لشكر الهيام؛ بگريزند، فرمانده
وال «؛ ظريفي است كه در دعاي كميل نيز بدان اشاره شده است ةو اين همان نكت وجود ندارد

كتكُومنْ حم رَارنُ الْفكم845ص، 2ج، 1411، طوسي(» ي( .  

، س آنان قرار داردأالهي كه جند و حزب الشيطان در ر ويژگي جنود غير، بر اين اساس
م فريب و نيرنگ از سوي اين جنود امري بديهي و مسلّ روشن شد كه به كار بستن حيله و

  . هاي جنود طاغوت و حزب شيطان است پذيري و خسران نيز از ويژگي شكست. است

أَلَا إِنَّ حزب الشيطَان ﴿: ياد شده است» خاسرون«از حزب شيطان با عنوان ، در قرآن كريم
زيانكاران ، بحقيقت بدانيد كه حزب شيطان، اهل ايماناي «: )19/ 58: مجادلهال( ﴾ هم اخلَْاسرونَ

  . »اندعالم

  گيري نتيجه

، بندي آورده شد هاي پيشين و آيات و رواياتي كه ذيل هر تقسيم براساس آنچه كه در بخش
بر تمام » جنود اهللا«يا همان » جنود السموات و االرض«توان گفت كه عبارت به طور كلي مي

توان يافت كه خارج از اين كند و هيچ مخلوقي را نميصدق مي آيات و مخلوقات خداوند
توان ها را ميسنگريزهحتّي شود آنچه در كاينات يافت مي هر، تر حيطه باشد و به معناي دقيق

از قبيل مالئكه و  يمخلوقات متافيزيك اعم از يهمه اجزاء جهان هست. سرباز لشكر خدا نام نهاد
جان  ، حيوانات، نباتات و مخلوقات منسجم بيها چون انسان مخلوقات منسجم جاندار ،جن

همچون رعب،  يحاالت زيجان مثل سنگ، ابر و ن عناصر اربعه، به همراه ساير مخلوقات بي رينظ
 گي، همحوادثي همچون زلزله، سيل، طوفان زيشود و ن مي ليكه بر انسان مستو ... سكينه و

  . شوند متعال در آسمان و زمين محسوب مي لشكريان خداوند

ها و مخلوقاتي كه  آسمان، د اين مطلب آياتي است كه به تسبيح كائنات از جمله زمينمؤي
  . كننداشاره مي ، درختان و نباتاتهاكوه، در آن قرار دارند

، وجود دارند شمارند و بدون محدوديت مكاني در تمام زمين و آسمان بي، سربازان الهي
حاالت و عوارض ، نباتات، حيوانات، ها انسان، فرشتگان، همه نيروهاي طبيعت ،بنابراين
سربازان اين لشكر  ...طوفان و، سيل، هاي طبيعي همچون زلزله پديده، زمين و آسمان، انساني

  . اند عظيم و بي بديل
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ق ي تعلّق امرالهي بر تحقّ ةاليزال الهي است و هرگاه اراد هرچند همه عالم مظهر قدرت
ت الهي بدين منوال است كه همه امور سنّ، لكنآيد، اجرا در مي ةفوت وقت به مرحل گيرد بي

گردد از آنجا كه بشر دچار غفلت مي. ق گردددر مجراي تعريف شده علت و معلولي خود محقّ
انتهاي خويش و اتمام حجت است كه جنود در  ه اذهان به قدرت بيو براي بيداري دلها و توج

انيت هم حقّ بدين طريق، خداوند گردند تاخود در عالم مي ةمور به ايفاي نقش ويژأمقاطعي م
كه نانچ ،خود و انبياء و تعاليم خود را گوشزد نمايد و هم آدمي را از خواب غفلت بدرآورد

 ييكْف بِربك أَنه عل أَ و لَم حقأَنه الْلَهم    نيتبي يِسهِم حتأَنفُ فَاقِ و ىفآياتنا ىفِ الْآهِم يرِسن﴿: فرمود
ها آياتمان را در اطراف و  م به انسانيدهبزودي نشان مي«: )53/ 41: فصلت( ﴾يدهٍء ش  ىش لِّكُ

آيا كفايت . اكناب عالم و در درون خودشان تا اينكه روشن شود براي آنان كه قرآن حق است
  . »؟هر چيز گواه است كند كه پروردگارت برنمي
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