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تقدیم به آن هایی که از جن می ترسند

درباره دنیای اجنه و احضارشان و 
پرسش هایی که درباره  این موجودات 

پنهان داریم

ما و اجنه...!

موجوداتی که ورزشکاران و 
سیاستمداران هم سراغش را می گیرند

اجنه از زمین فوتبال 
تا دنیای سیاست

ماجرای تسخیر اجنه در گفت وگو با 
پژوهشگر ادیان

 جن زدگی
یا توهم...!
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الهام صالح:
اجنه سارق...!
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آدم ها و جن ها
بهاره بهنام نیا:

جن عزیز
زهرا حقانی:

هیجان انگیز  یا  ترسناک!

با »از ما بهرتان« آشنا شوید

بعضـی از چیزهـا اطراف ما هسـتند که بدون آن کـه ما آن ها را ببینیـم یا بتوانیم 
بـا حـواس پنجگانه مان آن هـا را درک کنیـم، گاه بر حسـب شـرایط و اتفاقاتی، 
حضـور پررنگـی در زندگـی مـا دارنـد. تیـر و طایفـه نامرئـی جن هـا هـم از این دسـته 
مسـائل هسـتند. حافظه تاریخی ما انسـان ها از هر طبقـه و قوم و نژادی پـر از ماجراهایی 
اسـت کـه بـه جنـاب جـن مربوط اسـت. درسـت اسـت کـه ماجـرای جن ها و مسـائل 
پیرامـون و ارتباطشـان بـا زندگـی ما انسـان ها در دوران قدیـم پررنگ تر بوده اسـت، اما 
در روزگار مـا هم چنـان بـه لطـف فناوري هـاي جدید و شـبکه های اجتماعـی در خدمت 
دوسـتان از مـا بهتران هسـتیم و این حضرات حضـور نامرئی شـان را در زندگی اجتماعی 

و گاه شخصی ما حفظ کرده اند.

جن ها هم چنان طرفدار دارند 

بـا نگاهـی بـه افسـانه ها و هم چنین کتـب تاریخـی متوجه می شـوید که از 
سـالیان بسـیار دور بحث جـن نقل محافل بوده اسـت. به جز شـواهدی که 
در کتـب ادیـان وجـود دارد، رفقـای از مـا بهتران صاحب زندگـی متفاوتی 
در باورهـای مـردم عامـه هسـتند و مـردم از گذشـته های دور تصـورات 
بـا  این کـه  و جالـب  داشـته اند  ایـن موجـودات  عجیب وغریبـی دربـاره 

پیشـرفت علـم و تغییر سـبک زندگی مردم، هم چنـان این تصورات و بهتر اسـت بگوییم 
توهمـات را دربـاره جن هـا حفظ کرده انـد. اگر باور ندارید کافی اسـت سـری به فضای 
مجـازی زده و بـا گشـت وگذاری در گروه ها و شـبکه های مجازی با انبوهـی از صفحه ها 
و کانال هایـي روبـه رو شـوید کـه به شـما هرچـه بخواهیـد، دربـاره جن ها می گوینـد. از 
این کـه ایـن موجودات چی هسـتند و چطـور زندگی می کننـد تا این که چـه قدرت هایی 
دارنـد و چطـور می توانیـد بـا آن ها ارتبـاط برقرار کنیـد. جالـب این که ایـن اطالعات با 
این کـه پایه و اسـاس درسـت ودرمانی هـم ندارند، اما تـا دلتان بخواهد مـورد توجه قرار 
گرفتـه و مخاطـب دارنـد و خالصـه جن هـا هم چنـان در قـرن بیسـت ویکم مخاطبشـان 

باالست.

چرا جن ها هم چنان پررنگ هستند

را در  پرقدرتشـان  هنـوز حضـور  زمانـه جن هـا  و  ایـن دوره  این کـه در 
زندگـی مـا حفـظ کرده اند، بـه چند دلیل اسـت: یکـی از دالیل ایـن توفیق 
اجبـاری بـرای رفقـای از ما بهتران خصوصیت ما آدمیزادهاسـت کـه دور از 
جانتـان فضـول هسـتیم و دوسـت داریم توی هـر ماجـراي عجیب وغریب و 
ندیده ونشـناخته ای سـرک بکشـیم. سـوژه جن گیـری و تسـخیر هـم از آن 

ماجراهـای داغ مربـوط بـه رفقـای از ما بهتران اسـت.
در گذشـته ها بعضـی از افـراد بیماری هایـی می گرفتنـد کـه هنـوز بـرای 
انسـان ها ناشـناخته بـود، در این جـور مواقـع توهمـی پیش می آمد کـه مثاًل 

فالنـی را جـن تسـخیر کـرده اسـت و افـراد کاربلـدی در ایـن زمینـه بودند که به شـما 
کمـک می کردنـد جـن بی تربیـت را گرفته و از جسـم شـخص بیـرون کنید. این سـوژه 
هم چنـان بـرای عـده ای از مـردم جـذاب اسـت، نشـان بـه این نشـان که شـما بـا عنوان 

جن گیـری می توانیـد تعـداد زیـادی ویدئـو در فضـای مجـازی پیـدا کنید.
همان طـور کـه گفتیـم ایـن خاله زنک بازی هـای مدرن شـده در شـبکه های اجتماعـی که 
گاه تحـت عنـوان سـرگرمی و گاه بـه خاطـر مازوخیسـت بازی و عالقـه بـه داسـتان هاي 
ترسـناک و گاه به خاطر شـیادی، جن ها و توانایی هایشـان را سـوژه کرده و ما را سـرکار 
گذاشـته، حتـی گاه سرکیسـه می کننـد، از دالیـل ادامه داشـتن اقبال مردم به سـوژه جن 

است. 

وقتی جن ها فیلم می شوند

 البتـه در ایـن میان نباید نقش رسـانه ها به خصوص سـینما و پـس از آن کانال های 
تلویزیونـی را نادیـده گرفـت، شـما بـه کشـور مـا نـگاه نکنید کـه هر هزار سـال 
یک بـار سـراغ سـوژه های عجیب وغریـب می رونـد، جن ها و موضوعـات پیرامونشـان مثل 
جن گیری و تسـخیر و احضار روح و این داسـتان ها یکی از سـوژه های پرکاربرد در سـینما 
بـوده اسـت و جالـب این کـه مدتـی اسـت پای جن هـا بـه سـریال های تلویزیونی هـم باز 
شـده اسـت و اگـر در گذشـته جن ها همیشـه موجـوادت زشـت و بد و وحشـتناک با یک 
چشـم و صـدای ترسـناک بوده اند، در حـال حاضر قهرمـان خوشـگل و خوش تیب فیلم ها 

و سریال ها شده اند.
نمونـه اش سـریال پرطرفـدار کـره ای اسـت کـه بـا ارائـه جنـي مـدرن و گـره زدنش به 
داسـتانی عاشـقانه و سـوزناک در سـال گذشـته عاشـقان سـینه چاک بسـیاری را تقدیم 

جامعـه جن دوسـت کـرده اسـت.

تکلیفامن با این خرافات چیست؟

 حتماً شـنیده اید که می گویند منشـأ بسـیاری از خرافات، ناآگاهی و نداشـتن اطالعات 
کافـی و درسـت اسـت، مسـائل خرافی کـه قاطی ماجـرای جن ها شـده اسـت، تقریبًا 
همین جـوری اسـت، امـا بـا چاشـنی کنجـکاوی و تنبلـی مـا انسـان ها که همیشـه دنبـال راهی 
میان بـر بـرای رسـیدن بـه مقاصدمان هسـتیم، قاطی شـده و بـه ایـن روز درآمده اسـت؛ البته 
شـکل گیری خرافـات فقـط تقصیر ما نیسـت و گاه دسـت های پشـت پـرده ای هم وجـود دارد 
کـه بـه کمک نیروی شـایعه گاه یک ماجـرای تصادفی را بـزرگ کرده و جنبـه ماورایی بهش 
داده و بـا کمـک از بحـث یـک کالغ چهل کالغی بزرگش کرده و گسـترش می دهنـد و با این 
کار بـه مقاصـد پنهـان خود کـه گاه اقتصـادی و حتی فرهنگی و سیاسـی اسـت، می رسـند. به 
همیـن خاطـر بـد نیسـت کـه در ایـن دوره و زمانه، مثـل خاله خان باجی هـای قدیم با مسـائلی 
کـه در موردشـان اطالعـات کافـی نداریـم، برخـورد نکنیـم و همیشـه دنبال کسـب اطالعات 

درست باشیم.

از جان جن ها چه می خواهیم؟

 همان طـور که گفتیـم ما آدمیزادهـا از آن جایی کـه خودمان یکسـری محدودیت داریم 
همیشـه دنبال موجوداتـی بوده ایم که نه تنهـا درگیر محدودیت های بشـری ما نبوده بلکه 
توانایی هـای فوق العـاده ای هم داشـته باشـند. اصالً بحث ابرقهرمان ها براسـاس همین نیاز شـکل 
گرفتـه اسـت. ما همیشـه دنبـال ابرقهرمان ها یـا موجودات خاصی هسـتیم کـه کارها را بـرای ما 
آسـان کننـد و هروقـت دچار مشـکل می شـویم سراغشـان برویم و آن هـا توی یک چشـم به هم 
زدن بـه مـا کمـک کـرده و مـا را بـه آرزویمان برسـانند. برای همین ما با همه ترسـی کـه گاه از 
حضـرات از مـا بهتـران داریـم، تـوی گیروگرفتاری ها یادشـان می افتیـم و دنبال عـده ای می رویم 
کـه بـه اصطالح بـا آن ها رابطـه دارند و می توانند مثالً به کمک آن ها ماشـین گم شـده مـا را پیدا 
کننـد یـا آرزویـی را برایمـان بـرآورده کنند. این عـده هم تا توانسـته اند به این بهانه سـر ما کاله 
گذاشـته و جیـب خودشـان را پـر پـول کرده انـد. بماند که ایـن شـیادی ها تنها در حـوزه زندگی 

اجتماعی ما نمود ندارد و گاه در عرصه های ورزشی و حتی سیاسی هم دیده شده است. 

 نگاهی به دالیل نگاه های خرافی
به جن در جامعه

فاطمه نیک

از مـا می شـنوید اول آب دهان تـان را قـورت دهیـد و بعـد ادامـه گـزارش را بخوانید، چـون در این 
شـماره قـرار اسـت دربـاره جن یـا همان از مـا بهتران با هـم گپ بزنیم. پـس بی زحمت اگـر از آن 
دسـته آدم های بی جنبه هسـتید که فوری جوگیر شـده و همه چیز باورتان می شـود و تحت تأثیرش 
قـرار می گیـرد یا همیـن االن روزنامـه را کنار بگذارید یا این کـه بروید توی پذیرایـی و همه اعضای 

خانـه را صـدا زده، همـه چراغ ها را روشـن کنید و بعد مشـغول مطالعه این ویژه نامه شـوید. 

مه پرونده نا
تقدیم به 

آن هایی که از جن 
می ترسند

بعضـی از چیزهـا اطـراف مـا 
هسـتند کـه بـدون آن کـه مـا 
آن هـا را ببینیـم یـا بتوانیـم بـا 
حـواس پنجگانه مـان آن هـا را 
درک کنیـم، گاه بـر حسـب 
حضـور  اتفاقاتـی،  و  شـرایط 
پررنگـی در زندگـی مـا دارند

در گذشـته ها بعضـی از افـراد 
بیماری هایـی می گرفتنـد کـه 
هنـوز برای انسـان ها ناشـناخته 
بـود، در این جـور مواقـع توهمی 
پیش می آمـد که مثـاًل فالنی را 

جـن تسـخیر کرده اسـت

 دعوت به
مراسم جن گیری
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در بحث وجود جن هیچ تردیدي وجود ندارد و در مقام اثبات این موجودات بدون 
ِجرم، همین بس که در قرآن کریم که آخرین و جامع ترین کتاب آسماني است، 

سوره اي به نام جن نازل شده است که شأن نزول آن هم بسیار جالب است. رسول 
خدا)ص( براي جمعي از اصحاب مشغول صحبت درباره خداي متعال بودند و آیاتي 

از قرآن کریم را براي آن ها تالوت مي فرمودند. جالب تر این که حضرت از این که 
انسان ها به موجوداتي از قبیل جن متوسل شده یا پناه مي برند، گالیه مند بود و یکي 

از اجنه که در آن جا بود، سخنان ایشان را شنید و سراغ مابقي اجنه رفت و اعالم کرد 
شخصي ادعاي پیامبري مي کند و آیاتي مي خواند که بسیار شنیدني است

1الجن و والجن
 عمویـم یک باغ داشـت درندشـت. می گفتند 
و  مـن  می گفتنـد.  پسـرعموهایم  دارد.  جـن 
دخترعمویـم یک شـب رفتیـم انتهای بـاغ. جز 
سـیاهی هیچ چیز دیده نمی شـد. صدایـی  آمد. 
زهـره گفـت جن نباشـه؟ از شـنیدن اسـمش 
لرزیـدم. بـا نگاهی به هم، پا تنـد کردیم طرف 
ویال. زهره توی مسـیر داشـت از جن می گفت. 
یـه دفعه دیـدم نمی توانم قـدم از قدم بـردارم. 
شـروع کـردم به جیـغ زدن. یک نفر دسـتم را 
گرفـت. خواسـتم خـودم را از دسـتش خالص 
کنم اما نمی شـد، چشـم هایم بسـته بود و جیغ 
مـی زدم با تمـام قوا دسـتش را گاز گرفتم. ولم 
کـرد. عمـوم خنده کنان درحالی که دسـتش را 
گرفتـه بـود، گوشـه پیراهنـم را که بـه بوته ها 

گیرکـرده بـود آزاد کرد.      

2از اسمش هم می ترسم
او  از  ایـن جمله هـا را  هرچنـد وقـت یک بـار 
بـار  هـر  بـودن.«  بـرده  »طالهامـو  می شـنوم: 
می پرسـم: »کیا؟« و او جواب می دهد: »جن ها!« 
بعـد داسـتانش را ادامـه می دهـد: »طالهام جلو 
چشـمم بـودن، بعـد یـه دفعـه گم شـدن، امـا 
بعـدش آوردن.« گاهی از این هـم فراتر می رود: 
»یه بار خودمو داشـتن کشون کشـون می بردن، 
اگـه مامانـم نیومـده بـود، بـرده بـودن.« بعد به 
خـودش یـا من دلگرمـی می دهد: »نترسـی ها!« 
لبخنـد می زنـم: »به این چیـزا اعتقادی نـدارم.« 
هـر بـار می پرسـد: »یعنـی جـن نیسـت؟« و 
مـن هـر بـار می گویـم: »هسـت، امـا اونـا جای 
خودشـون رو دارن.« حرف هایم بی فایده اسـت. 
می دانـم اگـر شـب ها در خانه اش تنهـا بماند، از 

تـرس جـن، زهره تـرک می شـود.

3اجنه سارق...!
الهام صالح آسیه سالم محمد عکاف

2

 ببینید این که بخواهیم براي اجنه دنیایي متفاوت 
با انسان ترسیم کنیم کار درستي نیست، چون 
آن ها هم در همین عالم و همین دنیاي ما زندگي 
مي کنند، ولي چون از حیث وجودي و آفرینش 
با ما متفاوت هستند، براي ما در حال عادي قابل 
لمس و رویت نیستند

مسئله مهم این است که جهت وجودي متفاوت 
بین اجنه و انسان ها به  عنوان یک خط فاصل بین 
این دو موجود است، بنابراین نه انسان مي تواند 
وارد عالم اجنه شود و نه آن ها وارد دنیاي 
اصطالحي ما انسان ها  شوند

 کـودک بـودم، بـا خانـواده بـه روسـتا رفتـه 
افتـاد  ولولـه  محلـه  در  یک دفعـه  بودیـم. 
کـه آمد...آمـد. همـه همیـن را می گفتنـد و 
می دویدنـد. من و بـرادرم هـم رفتیم. جمعیت 
مقابـل خانـه ملیلـه خانـم جمـع شـده بودند. 
پیرمـردی سـیاه چرده، مقـداری مهـره و چوب 
تـکان  و  بـود  ریختـه  بیـرون  از خورجینـش 
مـی داد و تکـرار می کـرد »الجـن و والجـن« و 
دیگـران هـم با تعجـب تماشـایش می کردند. 
پیرمـرد فقـط همین 2 کلمه را پشـت سـر هم 
تکـرار می کرد، »الجـن و والجن«، دسـت آخر 
هم بلند شـد و گفـت: اجنه از خانه تـان بیرون 
رفتنـد، خیالتان راحـت! بعد بسـاطش را جمع 
کـرد و یک مـرغ چاق وچله به عنوان دسـتمزد 
گرفـت و تـوی خورجینـش گذاشـت و رفت.
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چقدر وجود جن، مبناي روایي و دیني دارد و آیا جن ها هم مثل انسان ها خوب و بد 
دارند؟

در بحث وجود جن هیچ تردیدي وجود ندارد و در مقام اثبات این موجودات بدون ِجرم، همین بس که در قرآن کریم که 
آخرین و جامع ترین کتاب آسماني است، سوره اي به نام جن نازل شده است که شأن نزول آن هم بسیار جالب است. رسول 

خدا)ص( براي جمعي از اصحاب مشغول صحبت درباره خداي متعال بودند و آیاتي از قرآن کریم را براي آن ها تالوت 
مي فرمودند. جالب تر این که حضرت از این که انسان ها به موجوداتي از قبیل جن متوسل شده یا پناه مي برند، گالیه مند بود 

و یکي از اجنه که در آن جا بود، سخنان ایشان را شنید و سراغ مابقي اجنه رفت و اعالم کرد شخصي ادعاي پیامبري مي کند و 
آیاتي مي خواند که بسیار شنیدني است. این سوره و آیاتش دلیل روشن قرآني بر وجود جن است و همین امر مقدمه اي شد 

براي مسلمان شدن عده اي از جنیان. اما در بعد روایي هم ما نقل هاي زیادي داریم که وجود نازنین رسول خدا)ص( یا امامان 
معصوم  علیهم السالم با جنیان صحبت مي کردند و به سؤال هاي آن ها نیز پاسخ مي دادند. و این که گاه از آن ها به عنوان 
خدمتکار استفاده مي کردند؛ براي نمونه در کتاب اصول کافي که یکي از کتاب هاي اربعه شیعه است روایتي از »ُسدیر 
صیرفي« نقل شده است که مي گوید: »امام باقر علیه السالم مرا به مأموریتي اعزام فرمودند. در بین راه به دره اي رسیدم 

که دیدم شخصي که به نظر مي رسید پارچه اي بر خودش پیچیده مقابلم ایستاده، گمان کردم آب مي خواهد، خواستم به او 
آب بدهم، گفت تشنه نیستم و بعد نامه اي از امام باقر علیه السالم به من داد که دیدم ُمهر آن هنوز خشک نشده و جوهرش 

رطوبت دارد. گفتم این نامه را کي از امام تحویل گرفتي؟ گفت همین االن! به نامه نگاه کردم و دوباره خواستم با او صحبت 
کنم، دیگر کسي را ندیدم. وقتي به مدینه برگشتم و آن چه را که اتفاق افتاده بود به امام عرض کردم. فرمودند ُسدیر، ما 

خدمه اي از اجنه داریم که در انجام کارهایي که مي خواهیم به سرعت انجام شود به ما خدمت مي کنند.« با این بیان، پاسخ 
بخش دوم سؤال هم روشن شد. این که اجنه هم خوب و بد دارند و بعضي از آن ها ایمان آورده و در خدمت ائمه علیهم السالم 

بوده اند و برخي کماکان در بي ایماني به سر مي برند.

تاریخ آفرینش جن ها مربوط به چه زمانی است و جمعیتشان نسبت به ما 
انسان ها چقدر است؟ آیا »جن زدگی« حقیقت دارد؟

قطع مسلم تاریخ آفرینش اجنه بر ما انسان ها سبقت و پیشي دارد و از ما قدیمي تر هستند و از آن جا 
که طول عمر بیشتري هم دارند، به تأیید قرآن کریم شاید جمعیتشان هم از ما انسان ها بیشتر باشد. 

موضوع جن زدگي بیشتر نشأت گرفته از افکار و اوهام خرافي و رایج در دوره هاي گذشته است و امروزه 
هم مي بینیم برخي با ساختن فیلم هاي به اصطالح ژانر ترسناک به بحث جن زدگي یا حضور ارواح 

پرداخته اند که باعث شده به این اوهام بیشتر دامن زده شود. اما نکته مهم این است که چون نوع خلقت 
آن ها با ما متفاوت است، نه ما مي توانیم دخل و تصرفي در زندگي آن ها داشته باشیم و نه آن ها مي توانند 

در زندگي ما تصرف کنند.
قرآن کریم هم جن زدگي را در قالب یک بیان عرفي در زمان جاهلیت مطرح کرده و به آن مثال مي زد.  

در آیه 275 سوره مبارکه بقره به موضوع جن زدگی و دیوانه شدن بر اثر مس و لمس شیطان اشاره 
یْطاُن ِمَن الَْمسِّ ...« )بقره  با ال یَُقوُموَن إاِلَّ َکما یَُقوُم الَِّذی یَتََخبَُّطُه الشَّ َِّذیَن یَأُْکلُوَن الرِّ کرده و می فرماید: »ال

- 275(؛ کسانی که ربا می خورند، )در قیامت( برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، 
دیوانه شده )و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد(... در این جا 

ممکن است سؤالی پیش آید این که آیا سرچشمه بیماري هایي مثل جنون و صرع از ناحیه شیطان و 
اجنه است که در آیه باال به آن اشاره شده است با این که امروزه ثابت شده صرع و جنون از بیماری های 

روانی هستند و غالباً عوامل شناخته شده ای دارند؟ در پاسخ به این پرسش جمعی معتقد هستند که 
تعبیر مس شیطان، کنایه از بیماری روانی و جنون است و این تعبیر در میان عرب معمول بوده نه این که 
واقعاً شیطان تأثیری در روح انسان بگذارد، ولی هیچ بعید نیست که بعضی از کارهای شیطانی و اعمال 
بی رویه و نادرست سبب یک نوع جنون شیطانی شود؛ یعنی به دنبال آن اعمال، شیطان در شخص اثر 

بگذارد و تعادل روانی او را برهم زند. از این گذشته اعمال شیطانی و نادرست هنگامی که روی هم 
متراکم شود، اثر طبیعی آن از دست رفتن حس  تشخیص صحیح و قدرت بر تفکر منطقی است. )به نقل 

از تفسیر نمونه، ج 2، ص: 368( با عنایت به آن چه بیان شد عرض مي کنم که بعید نیست افرادي که 
وارد بحث علوم غریبه مي شوند و مي خواهند با چله نشیني های نادرست و به ویژه بدون استاد و راهنما، 

به اصطالح خودشان تسخیر جن کنند، دچار برآشفتگي هاي روحي و رواني شوند. مثل کسي که داروي 
خودش را درست مصرف نکند و دچار تبعات آن شود، لکن یقیناً این موضوع براي سایر افرادي که وارد 

این وادي نمي شوند، مصداق نخواهد داشت. پس موضوع جن زدگي به معناي عامیانه اي که بین مردم 
رواج دارد، واقعیت خارجي ندارد و قابل قبول از حیث شرع مقدس اسالم نیست.

  آیا می توان جن را در اختیار گرفت؟  
شاید افرادي ادعاي داشتن جن کنند و کارهاي مختصري هم که خارج از قدرت عادي انسان است، انجام 
دهند و اصطالحاً خرق عادت کنند؛ مثل جابه جایي یا آوردن بعضي چیزهاي مختصر و بي ارزش که خودم 
به عینه نمونه هایي دیده ام و امروزه نسل همان افراد اصالحاً داراي جن هم منقرض شده یا در حال انقراض 
است، اما نکته مهم این است که در بین همین افراد هم اگر به دقت توجه شود، مي بینیم بیش از آن چه اجنه 

بخواهند به این ها خدمت کنند، عمالً این ها در اختیار اجنه هستند و به آن ها خدمت مي کنند و از حیث ظاهري 
هم همه این افراد، انسان هایي هستند که در اوج فالکت و بدبختي زندگي مي کنند و فقط مشتي اراجیف و 

اخباري را به انسان ها منعکس مي کنند که هیچ کدام گره از کار کسي باز نمي کند. مثل همان افراد جن داري 
که ادعا مي کنند مثالً از خودروي سرقتي خبر دارند و مي توانند خبر بدهند حال آن که یک مورد هم براي 

کسي که به اجنه متوسل شده، منجر به پیدا کردن آن نشده است.
این همان عدم دخالت و خط فاصله ای است که عرض کردم؛ یعني اجنه وارد دنیاي ما انسان ها نمي شوند و 
در امور ما دخالتي ندارند. احضار اجنه در همین حد است و نه بیشتر آن هم براي افراد بسیار انگشت شمار 

که در حد خبر دادن از گذشته است نه آینده. مثل همان بحث گم شدن اشیا که عرض کردم. خاطرم هست 
دوستي که تا شهر دوري رفته بود تا با فردي که جن دارد مالقات کند و از ماشین سرقتي اش اطالعات بگیرد. 
با آب وتاب مي گفت مشخصات ماشینم را دقیق گفت از رنگ خودرو گرفته تا سایر مشخصات. گفتم این ها 
را که خودت هم مي دانستي، آیا چیز جدیدي هم گفت که مثالً چه کسي ماشینت را سرقت کرده یا در کجا 

پنهان کرده؟ گفت نه در این خصوص حرف دقیقي که به درد من بخورد، نداشت!؟ یعني نهایت مسئله 
همین بود که فقط خبر بدهند؛ مثالً ماشینت چه بوده و چه رنگي بوده است. در نتیجه باز هم تأکید مي کنم این 
احضار جن فقط در همین حد است و نه بیشتر و امکان دیدن هم منتفي نیست، ولي مصادیق بسیار کمي دارد، 

به حدي که مي توان گفت اصالً قابل توجه نیست و همه چیزهایي که بعضي ها با عنوان احضار جن مطرح 
مي کنند بدون تعارف عرض کنم فقط دکان داري و سرکیسه کردن مردم است و به هیچ عنوان صحت ندارد.

آیا جن ها بدون اجازه انسان ها مي توانند به دنیاي ما وارد 
شوند؟

 ببینید این که بخواهیم براي اجنه دنیایي متفاوت با انسان ترسیم کنیم کار درستي 
نیست، چون آن ها هم در همین عالم و همین دنیاي ما زندگي مي کنند، ولي چون از 

حیث وجودي و آفرینش با ما متفاوت هستند، براي ما در حال عادي قابل لمس و 
رویت نیستند. آن چه در علوم اسالمي درباره خلقت جن بیان شده این است که »الجنُّ 

یتشّکل باشکاٍل مختلفه حتي الکلب و الخنزیر«؛ یعني جن به واسطه خلقت لطیفي که 
دارد و از آتش آفریده شده و مکان اشغال نمي کند، قابلیت تغییر شکل داشته و بر هر 

قالبي حتي سگ و خوک هم درمي آید، بنابراین در روایات داریم از نگهداري سگ 
در منزل خودداري شود چرا که عالوه بر بحث نجاست ذاتي سگ و خوک، مي توانند 

زمینه اي براي حضور اجنه باشند. به تعبیر امروزي در خصوص ذات اجنه مي گوییم 
جن مثل مایعات است و در هر ظرفي که قرار بگیرد مثل مظروف خودش خواهد شد. 

اما مسئله مهم این است که جهت وجودي متفاوت بین اجنه و انسان ها به  عنوان یک 
خط فاصل بین این دو موجود است، بنابراین نه انسان مي تواند وارد عالم اجنه شود و نه 

آن ها وارد دنیاي اصطالحي ما انسان ها  شوند. بر همین اساس، مسئله حضور اجنه در 
زندگي عادي انسان ها امري بي پایه و اساس است و آن ها در عالم وجودي خودشان 

زندگي مي کنند و هیچ دخل و تصرفي در زندگي ما انسان ها ندارند.

مه پرونده نا
تقدیم به 

آن هایی که از جن 
می ترسند شماره 6
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موجوداتی که ورزشکاران و سیاستمداران هم سراغش را می گیرند

اجنه از زمین فوتبال تا دنیای سیاست
 رضا رزاقی

احضـار روح و جـن را می تـوان در تاریـخ گذشـته همـه ملت هـا به راحتی پیـدا کرد و داسـتان های مختلفی در این مورد به گوش همه ما رسـیده اسـت، امـا در قرن های اخیر به علت پیشـرفت 
علم بشـری و رشـد سـطح بینش و فرهنگ جوامع، اسـتفاده از این سـبک فعالیت ها برای رفع مشـکالت روزانه و اعتقاد به خرافات میان اقشـار کمتر شـده اسـت؛ براي مثال کمتر کشـاورزی 
را می بینیـم کـه بـرای افزایـش محصـول زمین زراعی خود از رمال و جن گیر اسـتفاده کند و سـعی داشـته باشـد با کمـک احضار جن، بازدهـی زمینش را افزایـش دهد. هنوز هم بـازار مراجعه 

بـه چنیـن افـرادی برای احضار و اسـتفاده از اجنه گرم اسـت، اما با مقایسـه سـاده اي نسـبت به گذشـته، به راحتی می توان به ناامیدی بیشـتر مـردم از این مسـائل پی  برد.
برخـالف اقشـار عـادی مـردم، رمالی و احضـار جن، هنوز هم هـواداران پروپاقرصـی در زمینه های هیجان انگیزی مانند فوتبال و سیاسـت دارد. پدیده احضار جن و اسـتفاده از طلسـم به خصوص 
در چنـد سـال اخیـر بـه  طـور ویـژه ای در سـطوح مختلف فوتبال و سیاسـت جهـان و به خصوص کشـور ما، نمود پیـدا کرده و شـاهد رجال معروفی هسـتیم که برای پیـروزی در لیـگ فوتبال یا 

رقابـت انتخاباتـی خـود، دسـت به دامان جن گیرها شـده اند و طبعـاً رفتارهای عجیبی نیـز از خود بـروز داده اند.

قرآن کریم هم جن زدگي را در قالب یک بیان عرفي در زمان جاهلیت مطرح کرده و به آن مثال مي زد.  در آیه 275 
َِّذیَن  سوره مبارکه بقره به موضوع جن زدگی و دیوانه شدن بر اثر مس و لمس شیطان اشاره کرده و می فرماید: »ال
یْطاُن ِمَن الَْمسِّ ...« )بقره - 275(؛ کسانی که ربا می خورند، )در  با ال یَُقوُموَن إاِلَّ َکما یَُقوُم الَِّذی یَتََخبَُّطُه الشَّ یَأُْکلُوَن الرِّ
قیامت( برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده )و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی 
زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد(... در این جا ممکن است سؤالی پیش آید این که آیا سرچشمه بیماري هایي مثل 
جنون و صرع از ناحیه شیطان و اجنه است که در آیه باال به آن اشاره شده است با این که امروزه ثابت شده صرع و 
جنون از بیماری های روانی هستند و غالباً عوامل شناخته شده ای دارند؟

ممکنـه گرمـای تنـش و مثـل امـواج رادیویی 
روی پـات کـه از پتـو بیـرون زده حـس کنـی 
و یهـو از خـواب بپری و بشـینی. ممکنه وسـط 
مکالمه دو نفره ات با آینه یهو از پشـت سـرت 
پیـدا بشـه و اونـم درباره مـدل موهـات و خال 
روی بینـی ات یـه حرفی بزنه و فلنـگ و ببنده. 
ایـن مهمه که بـه این باور برسـی که هسـتن. 
موجوداتـی کـه مثـل آدمـا دغدغه خـوراک و 
تهیـه مسـکن نـدارن و از قانـوِن هـر چه پیش 
آیـد خـوش آیـد اسـتفاده می کنن. از وسـایل 
حمل ونقـل بی نیـازن و چـه خوشـبختی از این 
بزرگ تـر کـه پرایـد سـالمتی شـون و تهدید 
نمی کنـه. بااین همـه نکتـه مهم اینجاسـت که 
اونقـدری کـه آدمـا بـرای آدمـا خطـر دارن 

جن هـا بـرای آدم هـا خطـر ندارند. 

4آدم ها و جن ها
چـرا بـه نظرت جـن ترسـناکه؟ چـون کارهای 
ترسـناک می کنـه؟ یا چون میشـه بـدون اینکه 
دیـده بشـه یـه چیزهایـی رو جا به جـا کنـه؟ 
خـوب! اینـا کـه ترسـناک نیسـت! مـن آدمایی 
میشـن،  دیـده  کـه  همین طـور  می شناسـم  رو 
یـه چیزهایـی رو تـو زندگـی مـردم جا به جـا 
می کنـن بـدون این که کسـی ببینـه! یـا آدمایی 
کـه می تونـن اون قـدر جنایت هـای وحشـتناک 
انجـام بـدن که مـا حتی تصـورش رو هـم تاب 
نمیاریـم! خدایـی، جنایت هایی که به نـام آدم ها 
نوشـتن، ندیدم جایی به نام جن ها نوشـته شـده 
باشـه! تـازه بـا اسـم اعظـم هم دسـت و پاشـون 
بسـته میشـه و کاری هـم نمی تونن انجـام بدن! 
خدایـی! با این توصیفات، جن بیشـتر ترس داره 

آدم؟! یا 

5جن عزیز
 جن هـا موجوداتی فرافیزیکی هسـتند و اعتقاد 
اسـالم بـر ایـن اسـت کـه وجـودش از آتـش 
بـدون دود اسـت. هفتـاد و دومین سـوره قرآن 
هـم به نـام این موجـود فرافیزیکـی نامگذاری 
شـده اسـت. جن ، نه تنها در اعتقـادات دینی و 
مذهبـی، بلکـه در هنر هفتم هم به شـکل های 
مختلف تصور شـده اسـت. جن هایی که گاهی 
مهربـان و بـی آزار و گاهـی ترسـناک و درنده 
معرفی شـده اند. شـاید معروفترین جن سینما،  
موجـود نامرئـی، فیلـم آمریکایی»جن گیر« به 
کارگردانـی ویلیـام فریدکین باشـد. ذکر این 
نکتـه ضروری اسـت کـه ویژگی هایـی که در 
ذهـن عـوام و سـاخته های سـینمایی در مـورد 
جـن وجـود دارد بـا تعریف دینـی آن مطابقت 

ندارد.

6هیجان انگیز  یا  ترسناک!

  جن ها در مستطیل سبز  

شـاید پرسـروصداترین جادوگـر فوتبـال، جادوگر تیم ملـی مکزیک در جـام جهانی 
2006 باشـد. مـردی بـا قیافـه ای عجیـب و پالتویـی هزارتـو کـه احتمـاالً همـراه بـا 
هـزاران طلسـم یـا حتـی لشـکری از جن هـای تحـت امـر وی را همراهـی می کننـد. 

جادوگـر تیـم ملی مکزیک رسـماً پیش از شـروع جـام جهانی 
بـه آلمـان رفـت و تک تـک ورزشـگاه های محل بـازی تیمش 
را طلسـم کـرد و منتظـر نتیجـه مانـد، امـا بـا شـروع رقابت ها 
تأثیـر طلسـم ها و اجنـه در زمیـن فوتبال کاماًل مشـخص شـد. 
مکزیـک در مجمـوع چهـار دیـدارش تنهـا یک بـار موفـق بـه 
پیـروزی شـد و آن هـم تنهـا مقابل تیـم ملی ایـران بـود. گویا 
طلسـم ها و اجنـه تأثیـر به خصوصـی بـر نـژاد ایرانـی دارنـد 
و همیـن علـت اصلـی شکسـت ایرانیـان شـده بـود یـا این که 
تیم هـای دیگـری کـه در مقابـل مکزیـک بـازی می کردنـد و 
بـه عنـوان پیـروز میدان بـازی را تـرک کردند، اجنـه قوی تر و 

رمال هـای بهتـری در اختیـار داشـتند.

   اجنه در فوتبال ایران  

رمالـی، اسـتفاده از انـواع مختلـف طلسـم و احضـار جـن در 
در  به خصـوص  را  بسـیاری  حاشـیه های  نیـز  ایـران  فوتبـال 
سـال های اخیر به وجود آورده اسـت. شـواهد نشـان داده است 
کـه اولین بار در سـال 1382 پـای اجنه به میـدان هیجان انگیز 
فوتبـال باز شـد و پـس از آن مربیـان و هواداران بسـیاری همه 
تـالش خـود را بـرای اسـتفاده از ایـن موجـودات مخفـی امـا 

قدرتمنـد بـه کار گرفتند.
در میـان همـه ایـن موارد می تـوان بـه ریختن مایعی بـر زمین 
فوتبـال بـرای طلسـم تیـم مقابـل و هم چنیـن ادرار یکـی از 

بازیکنـان بـرای از بیـن بـردن آثـار آن در بـازی اشـاره کرد. معتقـدان به آثـار این 
فعالیت هـا، صبـر زیـادی نیـز دارنـد و در برابـر شکسـت های قبلی هم چنان سـعی بر 
تکـرار و انجـام دوبـاره آن هـا دارنـد. همیـن امـر باعث شـده تا بـرای رفع طلسـم 
تیـم مقابـل شـاخ بـز را در زمیـن بـازی دفـن کنند یـا با خالـی کـردن چندین 
لیتـر گالب در اطـراف زمیـن بـرای شکسـتن طلسـم، تـالش کنند. از سـوی 
دیگـر اجنـه و احضـار آن ها، دسـتاویز مناسـبی بـرای توجیه شکسـت ها 
در ایـن بـازی هیجان انگیـز بـه شـمار می رونـد و ایـن ادعـا کـه تیم 
حریـف بـه خاطر اسـتفاده از طلسـم و احضـار جن، پیـروز میدان 
شـده اسـت، یکی از راحت ترین راه های پـاک کردن صورت 
مسـئله اسـت و با این کار همه اشـکاالت فنی را به راحتی 

می کنند. حـذف 

  اجنه در دنیای سیاست 

تعجب برانگیزتـر از حضـور جن هـا در بازی هـای فوتبـال، ادعـای تأثیرهـاي آنـان بر 
دنیـای سیاسـت، در سـطح جهـان و هم چنین در کشـور خودمـان اسـت. احضار جن 
کـه روزی بیشـترین کاربـردش در تشـخیص جنسـیت کـودک زنـان آبسـتن بـوده 
اسـت، ایـن روزها یکی از شـاخصه های تأثیرگـذار بر رفتارهای برخی رجال سیاسـی 
شـده و حتـی گاهـی در نقشـی محـوری و اصلی در سیاسـت گذاری 
مجموعه هـای مختلـف تجـاری ظاهر می شـود. براي مثـال »نیکوالی 
فال بیـن  همسـرش  و  رومانـی  سـابق  رئیس جمهـور  چاوشیسـکو«، 
در  کـه  کاندیداهایـی  از  یکـی  می شـود  گفتـه  داشـتند.  ویـژه اي 
انتخابات سـال 2009 در این کشـور شکسـت خورد در مناظره های 
پیـش از انتخابـات، سـخنانی ضعیـف ادا کـرده بـود و هوادارانـش، 
مخالفـان او را به اجـرای توطئه در برابر خود متهـم کردند؛ توطئه ای 
کـه آن را »شـعله بنفش« نامیدنـد و اظهار کردند که طیف سیاسـی 
مقابـل و هوادارانـش بـرای افزایـش فرصـت پیـروزی در انتخابـات 
در روزهـای پنج شـنبه، لبـاس بنفـش بـه تن کردنـد. مـردم رومانی 
اعتقـاد دارنـد کـه این رنگ، آنـان را در مرتبـه ای باالتـر از دیگران 
قـرار می دهـد و آنـان را از شـر و جـادو حفـظ می کنـد. احضار جن 
و جادوگـری در رومانـی به حـدی رواج و قـدرت یافته اسـت که در 
چنـد سـال گذشـته، دولـت رومانی ایـن فعالیـت را به عنوان شـغل 
رسـمی بـه شـمار آورد و رمال هـا نیـز موظـف بـه پرداخـت مالیات 
بـه دولـت شـدند. طلسـم و احضـار جـن در ایـران نیـز آثـاري از 
خـود بـروز داده اسـت و در چند سـال اخیـر شـاهد جریان هایی در 
بخش هـای مدیریـت کشـور بوده ایـم کـه به طلسـم و جن متوسـل 
شـده اند. داسـتان های مختلـف و متفاوتـی در سـال های گذشـته در 
رابطـه با این مسـائل شـنیده شـده و متأسـفانه بسـیاری از آن ها نیز 

شـده اند. تأیید 
شـاید اسـتفاده از اجنـه و رمالـی برای مدیریت مسـائل کشـوری را 
فقـط در داسـتان های طنـز بیابیـد، امـا بـا وجـود ایـن در دوران های 
اخیـر شـاهد افـراد و مقاماتـی بوده ایـم کـه بـرای افزایـش محبوبیـت خـود یـا حل 
مشـکالت پیـش روی طیـف سیاسی شـان بـه جـای تـالش و تفکـر، دسـت بـه دامان 

رمال هـا و جادوگـران حرفه ای شـده اند و حتی سـاختمان  را نیز با شـرایط خاص، 
بـرای تأثیرگـذاری بیشـتر طلسـم  سـاخته اند؛ البته پس از انتشـار اخبـار آن با 

برخـورد مقامـات قضایی رو بـه رو شـده اند. در هر حال اسـتفاده از اجنه در 
امـور مختلـف به واسـطه احضار آن ها، مسـئله ای جدی اسـت کـه البته 

طرفـداران خـاص خود را هم دارد و همیشـه کسـانی را می بینیم که 
برای رسـیدن بـه اهدافشـان از انجام چنین فعالیت هایی دسـت 

نمی کشـند، امـا آیـا واقعاً ایـن فعالیت هـا تأثیـر خاصی هم 
دارنـد؟ جـواب ایـن پرسـش، دلیـل اصلی اختـالف در 

مـورد ایـن پدیده عجیب اسـت.

شاید پرسروصداترین جادوگر فوتبال، 
جادوگر تیم ملی مکزیک در جام جهانی 
2006 باشد. مردی با قیافه ای عجیب و 
پالتویی هزارتو که احتماالً همراه با هزاران 
طلسم یا حتی لشکری از جن های تحت 

امر وی را همراهی می کنند

زهرا حقانی بهاره بهنام نیا پونه نیکوی

3

احضار و تسخیر اجنه یکي از آرزوهاي بشر 
 به ویژه از زمان حکومت
حضرت سلیمان علیه السالم است

5

  آیا مي توان اجنه را احضار کرد؟  4
احضار و تسخیر اجنه یکي از آرزوهاي بشر به ویژه از زمان 

حکومت حضرت سلیمان علیه السالم است.
چون با دیدن حضور اجنه در دربار سلیمان و خدمات 
خارق العاده اي که اجنه به آن حضرت داشتند چه در 
ساخت معبد سلیمان نبي)ع( و چه واقعه آوردن تخت 
عظیم بلقیس از سرزمین سبأ به فلسطین امروزي که 

قرآن کریم هم آن را بیان فرموده است، همواره این آرزو 
سینه به سینه بین انسان ها منتقل شده که روزي برسد تا 
انسان مجدداً بتواند اجنه را به خدمت بگیرد و پیشرفت 

چشمگیري در کارها پیدا کند. با عنایت به این که در 
زمان حضرت سلیمان یا ائمه معصومین علیهم السالم، 
حضور اجنه قطعي بوده و انسان هاي زیادي هم اجنه را 
دیده بودند، پس در حضور آن ها یا امکان دیدن آن ها 

هیچ تردیدي وجود ندارد. اما این که هر زمان انسان 
بخواهد جن را احضار کند آیا ممکن است یا نه؟ عرض 
مي کنم این بحث براي غیر از ذوات مقدس معصومان و 

انبیا، مصداق حقیقي و خارجي دیگري ندارد.

  اجنه را می توان دید؟
در برخي شرایط که خود اجنه بخواهند براي ما قابل رویت مي شوند، 

کما این که چه بسا برخي از خوانندگان محترم روزنامه »قدس« و این 
ویژه نامه اقرار به این موضوع داشته باشند که مثالً پدربزرگش نقل کرده 
که اجنه را دیده است. حال اگر بپذیریم که این موضوع وهم و خیال نبوده 

و واقعیت هم داشته، نکته مهم این است که با پیشرفت علم و فناوري و 
به ویژه در دوره جدید، اجنه از نمایان شدن خودداري مي کنند و از این 
موضوع واهمه دارند که مبادا انسان به فکر اختراع وسیله اي بیفتد که 
بتوانند اجنه را ردیابي کند چرا که زندگي آنان مختل خواهد شد و با 

مشکالت زیادي روبه رو خواهند شد.

  آیا می توان جن را در اختیار گرفت؟  
شاید افرادي ادعاي داشتن جن کنند و کارهاي مختصري هم که خارج از قدرت عادي انسان است، انجام 
دهند و اصطالحاً خرق عادت کنند؛ مثل جابه جایي یا آوردن بعضي چیزهاي مختصر و بي ارزش که خودم 
به عینه نمونه هایي دیده ام و امروزه نسل همان افراد اصالحاً داراي جن هم منقرض شده یا در حال انقراض 
است، اما نکته مهم این است که در بین همین افراد هم اگر به دقت توجه شود، مي بینیم بیش از آن چه اجنه 

بخواهند به این ها خدمت کنند، عمالً این ها در اختیار اجنه هستند و به آن ها خدمت مي کنند و از حیث ظاهري 
هم همه این افراد، انسان هایي هستند که در اوج فالکت و بدبختي زندگي مي کنند و فقط مشتي اراجیف و 

اخباري را به انسان ها منعکس مي کنند که هیچ کدام گره از کار کسي باز نمي کند. مثل همان افراد جن داري 
که ادعا مي کنند مثالً از خودروي سرقتي خبر دارند و مي توانند خبر بدهند حال آن که یک مورد هم براي 

کسي که به اجنه متوسل شده، منجر به پیدا کردن آن نشده است.
این همان عدم دخالت و خط فاصله ای است که عرض کردم؛ یعني اجنه وارد دنیاي ما انسان ها نمي شوند و 
در امور ما دخالتي ندارند. احضار اجنه در همین حد است و نه بیشتر آن هم براي افراد بسیار انگشت شمار 

که در حد خبر دادن از گذشته است نه آینده. مثل همان بحث گم شدن اشیا که عرض کردم. خاطرم هست 
دوستي که تا شهر دوري رفته بود تا با فردي که جن دارد مالقات کند و از ماشین سرقتي اش اطالعات بگیرد. 
با آب وتاب مي گفت مشخصات ماشینم را دقیق گفت از رنگ خودرو گرفته تا سایر مشخصات. گفتم این ها 
را که خودت هم مي دانستي، آیا چیز جدیدي هم گفت که مثالً چه کسي ماشینت را سرقت کرده یا در کجا 

پنهان کرده؟ گفت نه در این خصوص حرف دقیقي که به درد من بخورد، نداشت!؟ یعني نهایت مسئله 
همین بود که فقط خبر بدهند؛ مثالً ماشینت چه بوده و چه رنگي بوده است. در نتیجه باز هم تأکید مي کنم این 
احضار جن فقط در همین حد است و نه بیشتر و امکان دیدن هم منتفي نیست، ولي مصادیق بسیار کمي دارد، 

به حدي که مي توان گفت اصالً قابل توجه نیست و همه چیزهایي که بعضي ها با عنوان احضار جن مطرح 
مي کنند بدون تعارف عرض کنم فقط دکان داري و سرکیسه کردن مردم است و به هیچ عنوان صحت ندارد.

آیا جن ها بدون اجازه انسان ها مي توانند به دنیاي ما وارد 
شوند؟

 ببینید این که بخواهیم براي اجنه دنیایي متفاوت با انسان ترسیم کنیم کار درستي 
نیست، چون آن ها هم در همین عالم و همین دنیاي ما زندگي مي کنند، ولي چون از 

حیث وجودي و آفرینش با ما متفاوت هستند، براي ما در حال عادي قابل لمس و 
رویت نیستند. آن چه در علوم اسالمي درباره خلقت جن بیان شده این است که »الجنُّ 

یتشّکل باشکاٍل مختلفه حتي الکلب و الخنزیر«؛ یعني جن به واسطه خلقت لطیفي که 
دارد و از آتش آفریده شده و مکان اشغال نمي کند، قابلیت تغییر شکل داشته و بر هر 

قالبي حتي سگ و خوک هم درمي آید، بنابراین در روایات داریم از نگهداري سگ 
در منزل خودداري شود چرا که عالوه بر بحث نجاست ذاتي سگ و خوک، مي توانند 

زمینه اي براي حضور اجنه باشند. به تعبیر امروزي در خصوص ذات اجنه مي گوییم 
جن مثل مایعات است و در هر ظرفي که قرار بگیرد مثل مظروف خودش خواهد شد. 

اما مسئله مهم این است که جهت وجودي متفاوت بین اجنه و انسان ها به  عنوان یک 
خط فاصل بین این دو موجود است، بنابراین نه انسان مي تواند وارد عالم اجنه شود و نه 

آن ها وارد دنیاي اصطالحي ما انسان ها  شوند. بر همین اساس، مسئله حضور اجنه در 
زندگي عادي انسان ها امري بي پایه و اساس است و آن ها در عالم وجودي خودشان 

زندگي مي کنند و هیچ دخل و تصرفي در زندگي ما انسان ها ندارند.

طلسم و احضار جن در ایران نیز آثاري از خود بروز داده است و در چند سال اخیر 
شاهد جریان هایی در بخش های مدیریت کشور بوده ایم که به طلسم و جن متوسل 

شده اند

مه پرونده نا
تقدیم به 

آن هایی که از جن 
می ترسند شماره 6
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آیا علم روان شناسی جن زدگی را 
تأیید می کند؟

مقولـه متفـاوت اسـت و هیچ 1 مسـئله بیماری هـای روانـی و مسـئله جـن دو 
ارتباطـی بـه هـم نـدارد. مسـئله جن و 
وجـود موجـودی بـه نـام جن بـه عنوان 
از  خـارج  و  متافیزیکـی  مسـئله  یـک 
دسـترس مـادی بشـر اسـت، امـا دامنه 
بررسـی بیماری هایـی روانـی در حیطـه 
مسـائل علـوم روان شناسـی اسـت. بـه 
همیـن دلیـل روان شناسـان در مسـائل 
کـه  چـرا  نمی کننـد  ورود  متافیزیکـی 
مسـائل متافیزیکـی را در حـوزه علـم 

نمی دانند. 
و  جوانـان  از  بسـیاری  متأسـفانه  امـا 

نوجوانـان مـا ایـن نـوع مفاهیـم و موضوعـات را از فیلم ها 
و داسـتان های مختلفـی دریافـت می کننـد کـه اعتبـار 
نـدارد؛ بـرای مثـال فیلم های هالیـوودی مختلفـی در این 
زمینه سـاخته شـده که در باور و ذهن خیلـی از جوانان و 
نوجوانـان رسـوخ می کنـد، امـا باز هـم تأکیـد می کنم که 

در علـم روان شناسـی چیـزی بـه اسـم جن زدگـی وجـود 
ندارد. 

 با توضیحات شما می توان نتیجه گرفت که 
جن در جسم انسان نمی تواند  ورود کند

 و انسان را به تسخیر خود درآورد. آیا این
 نتیجه گیری من صحیح  است؟

عفونـی که به دلیل تـب باال دچـار هذیان گویی 2 بلـه، کامـًا. بـرای مثـال در گذشـته بیمـاران 
می شـدند، اطرافیانشـان تصـور می کردند که ایـن افراد در 
حـال ارتبـاط گرفتـن بـا موجودات غیرانسـانی هسـتند و 
ایجـاد فرضیـه جن زدگـی شـد، در  باعـث  ایـن خرافـه 
مصـرف  بـا  هذیان گویی هـا  ایـن  امـروزه  کـه  صورتـی 
آنتی بیوتیـک و درمـان عفونت به پایان رسـیده اسـت. در 
نتیجـه مسـئله جن زدگـی و حلول جن در جسـم انسـان 
مســـئله اي خرافـی اســــت، چون در 
گذشـته مـردم دلیـل برخـی رفتارهای 
بـه  را  آن هـا  نمی دانسـتند،  را  بیمـار 

موجودات غیرزمینی ربط می دادند.

 آیا بیماری های دیگری هم
 وجود دارد که مردم بین بیماری

 و جن زدگی  ارتباطی برقرار 
می کردند؟ 

هیسـتری، حالتـی در فرد که 3 بلـه. بیماری هایـی هم چـون 
کنـد،  تبدیـل  بیمـاری  نشـانه های  بـه  را  اضطـراب 
اسـکیزوفرنی یـا شـیزوفرنی کـه اختالي روانی اسـت که 
مشخصه آن از کارافتادگی فرایندهای فکری و پاسخگویی 
عاطفـی ضعیف اسـت یا بیمـاری پارانوئید که شـخص در 
آن بـا اهمیـت فوق العـاده و خـارج از انـدازه ای کـه بـه 

سـامت جانـی و مالـی خـود می دهـد، خـود را شـکنجه 
می دهـد. این گونـه از افـراد مـدام در این فکر هسـتند که 
عواملـی انسـانی، طبیعـی یـا مـاوراي طبیعی، خودشـان، 
دارایـی و افـراد خانواده شـان را تهدید می کنند و همیشـه 
ایـن  کـه  هسـتند  آن هـا  علیـه  توطئه چینـی  فکـر  در 

بیماری ها با دارو قابل درمان یا کنترل هستند.
در قـرون وسـطی بـه دلیل نبـود آگاهـی، مردم براسـاس 
خرافاتشـان تصـور می کردنـد کـه جسـم و جان بیمـار از 
طـرف ارواح خبیثـه یا اجنه تسـخیر شـده و بـرای رهایی 
او از شـر جن هـا، بیمار را در دسـتگاهی قـرار می دادند و او 
را آن قـدر می چرخاندنـد کـه از حـال می رفت، امـا امروزه 
می بینیـم بـرای درمـان همـه بیماری هـای روانـی دالیل 

مشـخص و روش هـای علمی تعریف شـده وجـود دارد.

از آن می ترسـیدم. در دوران ابتدایـی و راهنمایی که بچه بودیـم و دوران خودمان 1 بـا وجـود این کـه حتـی یک جن هـم از بچگی تـا االن ندیده بودم، ولی همیشـه 
را داشـته ایم، همیشـه حـرف از جـن می زدیـم؛ یعنـی داسـتان هایی تعریـف می کردیم که 
بـه عقـل خـود جن ها هـم نمی رسـید. حاال چـرا من از جن می ترسـم؟ شـاید بشـود یکی 
از دالیلـش را تـرس از تاریکـی خوانـد. ترسـی که از بچگـی در من نهادینه شـده که هرجا 

جن است، تاریکی هم است.

شهر جن ها

خانواده هـای پـدری و مـادری راهـی مشـهد می شـدیم، بـرای دیـدن جن هـا 2 مـن تا چهارم دبسـتان در شـهر اردکان یـزد زندگی می کردم. وقتـی برای دیدن 
لحظه شـماری می کردم! شـنیده بـودم که جن ها در یک شـهر داخل مکانـی در کویر ایران 
وجـود دارنـد. مـن هم شـب ها بـه زور هرچی که فکـرش را بکنید، بیـدار می مانـدم تا اثری 

از جن ببینم، ولی نمی دیدم که نمی دیدم!
یکـی از داسـتان هایی کـه همیشـه برایـم جـذاب بـود، داسـتان زندگـی جن ها بـود. به ما 
می گفتنـد کـه جن هـا هـم خوب هسـتند و هم بد. یعنـی هم نیکـوکار دارند و هـم بدکار. 
از سـوزن هـم می ترسـند. برای همیـن می گفتند که هر موقـع که جني را دیدی، سـوزني 

بـه طرفـش پرتـاب کـن! ما کـه ندیدیم، ولی اگر شـما دیدید، سـوزن پرتـاب کنید.

حمام رفتن اجنه

خیلی پیـــر بــود. یک بــار ازش 3 یـک مراقب امتحان داشـتیم که 
پرسـیدم کـه آقـای فانی! آیـا واقعـاً جن ها 

وجـود دارنـد؟ بـا قاطعیـت گفت، بلـه که وجـود دارند. بعد شـروع کـرد به داسـتان گفتن. 
ایـن آقـای مراقب، رفیقي داشـت که در زمان هـای قدیم، دالک حمام بوده اسـت. در حمام 
هـم می خوابیـده اسـت. نـه این که وسـط حمـام بخوابـد، نه! جلـوی حمام خانه اي سـاخته 
بودنـد کـه این آقـای دالک، بـرود داخلش بخوابد. یـک روزی، نزدیک صبـح از خواب بیدار 
می شـود و می بینـد کـه نزدیک در اسـت. تعجب می کنـد و دوباره می رود سـر جایش. فردا 
و پس فـردا هـم، همیـن اتفـاق می افتـد. با خـود می گوید کـه حتماً غلـت زده و بـه این جا 
رسـیده اسـت. چنـد روز می گذرد. بعـد از چند هفته دوبـاره این اتفاق برایـش رخ می دهد. 
وقتـی بیـدار می شـود، صدای ریختـن آب را می شـنود! هم تعجب می کند و هم می ترسـد! 
مـی رود داخـل حمـام و می بینـد عده ای در حمـام هسـتند. از زیر در نـگاه می کند. تعجب 
می کنـد! می بینـد یکـی دارد دوش می گیـرد. پایـش پـر مـو و گربه ماننـد اسـت. مـی رود 
سـمت در دیگـر حمـام. می بینـد که یک شـخصی با همـان نوع پـا در حـال دوش گرفتن 
هسـتند. فکـر می کنـد توهـم زده اسـت. مـی رود بخوابـد. فـردا که بلنـد می شـود می بیند 
محـل صابـون و لنگ هـا عوض شـده اسـت. بعد از کلـی وارسـی می فهمد اون پاهـای پرمو 
و گربه ماننـد پـای جن بوده اسـت. جن ها به تمیزی حسـاس هسـتند و بـرای همین آمده 

بودند حمام.

صدای زوزه مانند

ایـن ترسـم زیـاد شـود، خاطـره ای از دوران کودکـی اش بـوده اسـت. پدربزرگـم 4 داسـتان دیگـری کـه پدربزرگـم برایم تعریف کرده و باعث شـده اسـت که کمی 
می گویـد: وقتـی مـن کـودک بـودم، در کـوره آجرپـزی حـاج فتـاح تو محلـه باقرآبـاد کار 
می کـردم. یـک روزی داشـتم بـا دوچرخـه برمی گشـتم خانـه کـه دیـدم آدمـی بـا صورت 
پوشـیده و پایـی پرمـو روبه روی راه آهن مشـهد نشسـته اسـت، آن موقع راه آهن را داشـتند 
تـازه می سـاختند. بهـش گفتـم آقـا چـرا این جـا نشسـته ای. جوابـم را نـداد. منـم راهم را 
کشـیدم و رفتـم. فـردا صبـح زود، وقتـی کـه داشـتم می رفتـم سـرکارم، صـداي زوزه 
گرگ ماننـدی را شـنیدم. ترسـیدم. بـرای همیـن صبر کـردم که هوا روشـن شـود و بعد به 
سـرکار بـروم. هـوا روشـن شـد. سـر کـوره حـاج فتـاح رفتـم؛ دیـدم ایشـان فـوت کردند. 
فهمیـدم کـه اون شـخص کـه در راه  دیـده ام، آدم نبـوده بلکـه جن بوده اسـت، چـون آثار 

حمله جن به یک آدم کامًا معلوم بود.

جن ها روی پشت بام

یکـی از فامیل هایشـان که جن گیر بوده اسـت، خاطـره ای را برایم نقـل می کرد و 5 ولـی یـادم اسـت کـه در دوران دانش آموزی، یکی از دوسـتانم داشـت بـه نقل از 
می گفـت: در خانـه خـواب بـودم. یکهـو به دلیل صـدای زیاد که از پشـت بام خانـه می آمد، 
بیـدار شـدم. صـدای دویدن می آمد. رفتم باال، دیدم کسـی نیسـت. آمدم پاییـن و خوابیدم. 
ایـن موضـوع چندبـار اتفـاق افتـاد و متوجـه شـدم کـه جن هـا در بـاال پشـت بام خانـه ما 
می دویدنـد. از آن موقـع، هـر وقـت صـداي دویدن و راه رفتن از پشـت بام خانه مـان می آید، 

می فهمم که زوج جنی عاشق در حال پیاده روی یا عده ای جن در حال دویدن هستند.

من چه کنم؟

که از جن، از تاریکی و از تنهایی بترسم؟6 حـاال بـا این همه داسـتانی کـه من دربـاره اجنه شـنیده ام به من حـق می دهید 

مسئله بیماری های روانی و مسئله جن دو مقوله متفاوت 
است و هیچ ارتباطی به هم ندارد. مسئله جن و وجود 

موجودی به نام جن به عنوان یک مسئله متافیزیکی و 
خارج از دسترس مادی بشر است، اما دامنه بررسی 

بیماری هایی روانی در حیطه مسائل علوم روان شناسی 
است. به همین دلیل روان شناسان در مسائل متافیزیکی 

ورود نمی کنند چرا که مسائل متافیزیکی را در حوزه علم 
نمی دانند. 
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امیـر تقـوی  |  آیـا مسـئله جن زدگـی و تسـخیر اجنه واقعیـت دارد؟ چقدر می تـوان به کتاب ها و فیلم هایی کـه به این موضـوع پرداخته اند، اهمیـت داد و آن ها را بـاور کرد؟ برای 
یافتن این پرسـش ها پیشـنهاد می کنم گفت وگویم را با »سـید محسـن میرطالبی«، روان شـناس و پژوهشـگر ادیان مطالعه کنید.

ماجرای تسخیر اجنه در گفت وگو با پژوهشگر ادیان

جــــــــن زدگی یا توهــــــــــم...!

شاید شما هم این داستان ها را درباره اجنه شنیده باشید

من از جن می ترسم...!
پیمـان حلیمـی | وقتـی کـه بـا من تمـاس گرفتند، گفتند کـه درخصوص جن مطلبـی بنویس؛ با خـودم گفتم کارم تمام اسـت! چرا؟ معلوم اسـت دیگـر، چون از 
جـن می ترسـم. از گفتنـش هـم خجالـت نمی کشـم. من از جـن می ترسـم؛ مانند خانم هایی که از سوسـک می ترسـند! البتـه من فقط از جـن نمی ترسـم، از زنبور 

هـم می ترسـم. ان شـاءاهلل دلیل ترسـم از زنبـور را در مجالی دیگـر برایتان خواهم گفـت، ولی فعالً قصـد دارم از جـن برایتان بگویم!

مه پرونده نا
تقدیم به 

آن هایی که از جن 
می ترسند

مسئله بیماری های روانی و 
مسئله جن دو مقوله متفاوت 
است و هیچ ارتباطی به هم 

ندارد

در قرون وسطی به دلیل نبود آگاهی، مردم براساس 
خرافاتشان تصور می کردند که جسم و جان بیمار از 

طرف ارواح خبیثه یا اجنه تسخیر شده و برای رهایی او 
از شر جن ها، بیمار را در دستگاهی قرار می دادند و او 

را آن قدر می چرخاندند که از حال می رفت، اما امروزه 
می بینیم برای درمان همه بیماری های روانی دالیل 
مشخص و روش های علمی تعریف شده وجود دارد
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