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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ جوالی ٠۶

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش ھشتم(
  

  ! جوانان و جن و جن گيری؟ جنسیألۀدر لبنان تا حل مس» آيت هللا بھجت با امام زمان«از ديدار 

 مجلس شورای اسالمی و معلم اخالق دولت احمدی نژاد است که ۀ، نمايند»حجت االسالم دکتر مرتضی آقاتھرانی«

 اسالمی آن شھر را به عھده داشت؛ ۀسسؤيت ممسؤول شھر نيويورک و ۀ، امامت جمعامريکادر دوران اقامتتش در 

  ... جنسی جوانان وألۀ دار آيت هللا بھجت با امام زمان در لبنان تا حل مسدر ھمه زمينه ھا تبحر دارد حتی از دي

هللا  مرحوم آيت « در مورد ديدار ئی خود که در فارس منتشر شده، ادعاھاۀ، در جديدترين مصاحب»آقاتھرانی«

  .مطرح کرده است» )عج(حضرت ولی عصر «با » العظمی شيخ محمدتقی بھجت

می » آقاتھرانی«ھای خود خطاب به  کننده در يکی از پرسش  ، مصاحبه١٣٩٠ جوزا ٢٩شنبه به گزارش آفتاب، يک

   کنند؟ هللا بھجت را زياد تبليغ نمی  آيت ۀچرا چھر: گويد

 شد  وقتی که درس تمام می... طور مھجور ماند حتی فقه و اصول ايشان ھم ھمين : آقاتھرانی نيز در پاسخ می گويد

آن بزرگوار قبل از اين . در يکی از جلسات به بحثی وارد شدند. نشستند ان بودند می  که اھل اخالق و عرفئیآن ھا

هللا  آيت . مانيد که از دنيا بروند در لبنان خدمت آقا رسيدند که حضرت فرمودند شما يک ھفته بيش تر در دنيا نمی 

فرمايند که در زمان ظھور شما   کنند که قرار بود ما در زمان ظھور شما باشيم و آن حضرت می بھجت، گاليه می 

  .رجعت خواھيد کرد

هللا بھجت چشم بصيرت   گويند آيت  درست است که می«معلم اخالق دولت، در پاسخ به پرسش ديگری تحت عنوان 

  ».هللا بھجت کم ترين چيز است اين چيزھا برای آيت «: ، گفت»داشته؟

فاطميون قم حضور يافته بود و در سخنانی کوتاه در پايان ت أدر جمع عزاداران ھي ١٣٨٩/١٠/٣٠آخوند آقاتھرانی، 

بسياری از کارشناسان و نمايندگان : مراسم عزاداری، از جمله به طرح ھدف مندی يارانه ھا اشاره کرد و گفت
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 درصد ايجاد خواھد کرد که ٧٠ تا ۵٠مجلس قبل از شروع طرح عقيده داشتن که اجرای طرح، تورمی در حدود 

  !و حاال ديگر کار تمام شد!  طرح ما چيز ديگری را مشاھده کرديمبعد از آغاز

س ئير: س جمھور نيز گفتئياستاد اخالق دولت، يعنی مرتضی آقا تھرانی، در مورد ديدار دو ھفته پيش خود با ر

اما . ندر مسائل کلی ھمراه و کمک ما ھست) عج(جمھور به بنده گفتن اگر از قبل به اين اعتقاد بودم که امام عصر 

  .حتی در جزء جزء کارھا به کمک ما آمده اند) عج(امروز اعتقادم بر اين است که امام عصر 

آن ھا مدام کلمات خنده آوری را بر زبان آورده و : او، به تالش غرب برای بحرانی جلوه دادن کشور اشاره و افزود

  !پنھان می کنن برای روز مبادامی گويند که مردم از ترس می روند نان می گيرند و در خانه ھايشان 

  بھمن٢٣روز «: نقل کردند» ن جايگاه واليت خاطره ای از حضرت آيت هللا بھجتييبا تب« االسالم آقا تھرانی، ةحج

 دلو ٢٢ بود در خيابان بوديم آقای بھجت از من سئوال کرد اين ھمه جمعيت که به خيابان آمده بودند در روز ]دلو[

اظھار نادانی کردم و ايشان در جواب . نه گفتن پس چه شده که اين ھا به خيابان آمده اند:  گفتم!ھمه موافق نظام بودن

  »!فرمودند اين واليت آقا روح هللا است که مردم را از خانه ھا بيرون می کشد

ھيچ کس  االسالم مرتضی آقا تھرانی، نکته ای را به جوانان تذکر دادند و آن اين که اصال به حرف ةدر پايان حج

  .و انشاءهللا باشد روزی که صاحب اين کشور را ببينيم! گوش ندھيد جزء حضرت آقا

 امريکا مصباح که چند سالی در ۀسسؤقل از آينده، آقاتھرانی، استاد م، به ن١٣٩٠ ثور ١۵شنبه به گزارش آفتاب، پنج

 نژاد در قم تبديل شد، پس از  حمدی ھای حامی ا اقامت و تحصيل داشته و پس از بازگشت به ايران به يکی از چھره

ت أر دارا بودن سمت استاد اخالقی ھينژاد، عالوه ب نشينی احمدی  ماجراھای اخير مربوط به دورکاری و خانه 

  . رسمی دولت نيز تبديل گرديده است وزيران به سخن گوی غير

، در يک نژاد داشته است د احمدی  ای با محمو  ساعت و نيمه٢ جاری جلسه ۀ خودش در ھفتۀآقاتھرانی که به گفت

نژاد و مقام معظم رھبری  رانی رسمی که تصاوير آن بر روی اينترنت منتشر شده، از مذاکرات محمود احمدی سخن

  .در اين باره خبر داده است

 رھبر نژاد شنيده است، از قول او، اعالم می کند آقاتھرانی، با اظھار اين که شخصا اين مسايل را از محمود احمدی 

  . کند و يا نپذيردءنژاد يا وزير اطالعات را بپذيرد، يا استعفا ن کردند تا احمدی ييانقالب مھلتی تع

  .نژاد ھنوز تصميم خود را نگرفته است  کند که احمدی  او، اظھار می

ه به ديدار  ھا ک  گفت دوشنبه  نژاد چندی پيش به من می گويد، احمدی رانی می آقاتھرانی، در بخش ديگری از سخن

  .زند تا اگر فردا زنده نماندم، دستور آقا بر زمين نماند  زنگ می ء شب به وزراۀرود، تا نيم رھبر انقالب می 

  : االسالم آقاتھرانی، در وبالگش در رابطه با حل مشکالت جنسی جوانان نيز نوشته استةحج

 سال به باال و ١٨وصا در جوانان در حال حاضر مشکل بسياری از جوانان، مشکالت جنسی است مخص :الؤس

  سفانه امکان ازدواج برای آنان فراھم نيست، راه حل آن چيست؟أبعضا مت

برای کسی که به بلوغ جنسی رسيده و امکان ازدواج نداشته باشد چند راه کار وجود دارد که خود را در : جواب

  .فضای گناه قرار ندھد

روزه بگيرد، اگر برای او ) شنبهوشنبه و پنجد(ود، ھفته ای دو روز حتی المقدور با توجه به وضعيت جسمانی خ. ١

در   بزرگواریرا روزه بگيرد که فقھا) پنج شنبه اول، آخرماه و چھارشنبه وسط ماه(سخت است ماھی سه روز 

و در ھر حال پرخوری نکند، قبل از سيرشدن از طعام دست بکشد . رساله ھای عمليه خود به آن توصيه فرموده اند

  .تا گرسنه نشود غذا تناول نکند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  .پرھيز کند... از خوردن غذای معطر، متنوع، آجيل خوری و. ٢

يعنی عورت در حمام پوشيده . (لباس چسبان نپوشد و ھرگز لخت و عريان نشود، حتی در حمام که کراھت دارد .٣

  )باشد بھتر است

  .لف پرھيز کنداز ديدن عکس ھای مبتذل و غير محارم و به ويژه جنس مخا. ۴ 

  .از گفتن و يا شنيدن جک و فکاھی ھای جنسی حذر کند. ۵ 

  .با افراد غيرمجرد و يا مجردی که در اين زمينه صحبت می کند نشست و برخاست نکند. ۶

  .از اختالط با زنان و يا مجالسی که مرد و زن بی مواالت ھستند اجتناب کند. ٧ 

خداوند از جوان بی کار به غضب می » إِنَّ هللاَ يُبِغُض الّشاّب ُ الفاِرق«. ازدھرگز بی کار نباشد و به اشتغال بپرد. ٨

  .آيد

  ...کوه نوردی، دو ميدانی، بسکتبال و:  که موجب عرق ريزی می شود بپردازد، مانندئیبه ورزش ھا. ٩ 

 .ف ايشان بروددر مجالس توسل و توجه به اھل بيت عليھم السالم شرکت کرده و به زيارت حرم ھای شري. ١٠ 

  .با توجه بيش تر و مراقبه، نماز اول وقت اقامه کند. ١١

 داستان سازی ھای سران و مقامات حکومت اسالمی، از يک سو در رابطه با خرافات ۀالبته ناگفته نماند که ھم

لت  مردم حق طلب و عداۀمذھبی چون امام زمان و جن و جن گيری و رمالی و از سوی ديگر، با سرکوب وحشان

قدر به انتخابات آخر سال  اين اساس، ھر هب. جو در تالشند تا ھر کدام سھم خود را از قدرت و ثروت جامعه ببرند

برای مثال، چندی پيش . جاری مجلس نزديک می شويم اختالفات درونی جناح حاکم اصول گرا نيز تشديد می شود

داشت با انتقاد نسبت به ورود دولت به »  ملتخانه« که با سايت ئیگو و س مجلس، در گفتئيعلی الريجانی ر

 انتخابيه شان ۀه ھای برخی نمايندگان در خصوص فعاليت ھای دولت در حوزارزار انتخابات مجلس ھشتم از گلک

  .سخن گفت و ھشدار داد که در صورت صحت اين مطالب مجلس با موضع برخورد خواھد کرد

جزئياتی » «ھمشھری اقتصاد«گو با نشريه  و  اسالمی، در گفت خوی در مجلس شورایۀيد حسينی صدر، نمايندؤم

اين جريان در «؛ ھرچند که او معتقد است که »را از تحرکات افراد منتسب به دولت و ادارات رسمی بيان می کند

  .ندارد» انتخابات رسوا خواھد شد و شانسی برای پيروزی در انتخابات

ی خود، دچار بحران می شود و رھبر برای حفظ قدرت مطلق خود،  نمايش انتخاباتۀحکومت اسالمی در ھر دور

 انتخابات رياست جمھوری اصالح طلبان را ۀ در مضحک٨٨سال . جراحی بزرگی در حاکميت به وجود می آورد

درو کردند و اين بار در انتخابات مجلس قرار است بخشی از اصول گرايان طرفدار دولت جراحی شوند و مدتی 

  .ھا و دستگيری ھا آغاز شده استست که تھديدا

 قضائی ايران با خبرنگاران سخن می   ھمايش سراسری قوه ی، چند روز پيش در حاشيهئ غالمحسين محسنی اژه

 ۀبرند و پرونده در مرحل ايشان فعال در بازداشت به سر می «: زاده گفت  دستگيری محمدشريف ملک ۀگفت، دربار

  ».تحقيقات مقدماتی است

 حکومت اسالمی بود که ۀشورای عالی ايرانيان خارج از کشور و معاون مالی و اداری وزارت خارجس ئياو، ر

  . دادءزير فشار مجلس و وزارت اطالعات از سمت خود استعفا

 رضا مقيمی،  س کل دادگستری استان آذربايجان شرقی نيز از بازداشت علیئي، ر٩٠ سرطان ۴روز شنبه 

رضا مقيمی از  به گزارش تابناک، علی .  کارمندان دولت خبر دادئیوسط مجتمع قضا آزاد ارس، تۀمديرعامل منطق

 فرھنگی تاريخی سعدآباد تھران بود که چندی پيش بر پايه ۀ و سرپرست پيشين مجموعئیدوستان نزديک حميد بقا
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، از ئیيد بقاحم.  آزاد ارس منصوب شده بودۀت مديره و مديرعامل منطقأس ھيئي به سمت رئیحکمی از سوی بقا

گروه « است که اکنون متھم به وابستگی به ئیس دفتر او اسفنديار رحيم مشائينژاد و ر نزديکان محمود احمدی 

  .در درون دولت شده است» انحرافی

يک عضو اصلی گروه « گزارش داد که سرطان ٢شنبه زاده، سايت تابناک روز پنج  ملک پس از بازداشت

 آزاد ۀس منطقئياصغر پرھيزکار، ر  اساس اين گزارش، علی هب.  امنيتی دستگير شدنيز توسط نيروھای» انحرافی

تالش يکی از سران گروه انحرافی برای متواری ساختن وی با «اين گزارش افزود که . اروند دستگير شده است

  ».ھوشياری نيروھای امنيتی ناکام مانده است

 ھای ھما، معاون سازمان حج و زيارت، مدير  ھتل ، مدير گروه افزايد  ، می ئیتابناک، سايت نزديک به محسن رضا

 رانی و جھانگردی، مديرعامل منطقه آزاد اروند، مديرعامل منطقه آزاد   ملی ايران، مديرعامل کانون اتومبيلۀموز

ند  گذاری ميراث فرھنگی و گردشگری، از جمله افرادی ھست ارس، مديرعامل منطقه آزاد انزلی و معاون سرمايه

  .کنند شرکت می » پارسه«که در جلسات موسوم به 

در اين جلسات حول . تشکيل جلسات محفلی به صورت منظم و ھفتگی موسوم به پارسه است«به گزارش تابناک، 

ھای   اقدامات جريان انحرافی و ھماھنگی ،محور موضوعات کالن و راھبردی ھم چون انتخابات، منابع مالی

  ».شود گيری می  بحث و تصميم … نيروھا و ئیتشکيالتی، جا به جا

 سال ۀگروه انحرافی حاصل کار و طراحی عوامل فتن«: ، گفتسرطان ۴حيدر مصلحی، وزير اطالعات، روز شنبه 

 دو پھلو صحبت می كردند، امروز خود را سينه چاك ٨٨ سال ۀ كه در فتنئیآن ھا«: او، در ادامه افزود. » است٨٨

  ». مشخص شود آن ھا در اين فتنه چه كاره بودند و چه موضعی اتخاذ كردندبايد. واليت نشان ندھند

 تر کرده اند و از  نژاد را تنگ  ھای گذشته حلقه فشار بر نزديکان احمدی  اصول گرايان طرفدار خامنه ای، در ھفته

  .احتمال دستگيری ھای بيش تر از مديران و اطرافيان دولت خبر داده اند

  

  مت اسالمی ادامه دارداجنه بازی در حکو

يری متھم می مدتی است که جن گير ھای طرفدار رھبر حکومت اسالمی، جن گيرھای طرفدار دولت را به جن گ

ن يحس«ومت اسالمی جن گير ھستند به سخنان شود ھمه سران و عوامل و عناصر حکص شخبرای اين که م. کنند

بنا به . ديت توجه کنين جمعيانه اي ماھجلسۀنه چاک رھبر در ثار گران انقالب اسالمی و سييت ايرکل جمعيدب» ئیفدا

  .  ھم دارندئیش گويب با اجنه ائتالف کرده اند و قدرت پي، جناح رقئیگفته فدا

  :، منتشر شده به اين شرح است١٣٩٠/٠۴/٠٣ که در خبرگزاری حکومتی مھر، به تاريخ ئیبخشی از سخنان فدا

جمعيت « ماھانه حلسۀ، دبيرکل جمعيت ايثارگران انقالب اسالمی، در »ئیحسين فدا«به گزارش خبرنگار مھر، 

خط و مسير : با اشاره به آرايش فعلی جريان حق و باطل در عرصه بين المللی گفت ،»رھپويان انقالب اسالمی

ل را شمو جھان   ساله توانسته است نظام سياسی و۴٠٠ حق در شرايطی است که نظام سلطه با سابقه ۀجبھ  وءانبيا

تحت عنوان  دو و نھايتاچند قطبی را  اين تصوير کلی را عينيت ببخشد و مسير يک،ئیتعريف کند و الزامات اجرا

   .نوين جھانی آزمايش کند نظم 

مديريت می شود و اگر  ، انگليس و رژيم صھيونيستیامريکا  باطل توسطۀسردمداری جريان جبھ: او، افزود

 سال پيش انقالب اسالمی، در زمانی که ٣٠کنيم با   داشته باشيم و آن را مقايسهاامريکبخواھيم تصوير اجمالی از 
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 حق از امکانات مالی برخوردار نبودند و حتی برخی به امام ۀنيروھای جبھ نظام طاغوتی در کشورمان حاکم بود

  .گرفتند که بدون امکانات نمی توان انقالب کرد اشکال می) ره(

خط فتنه، انحراف و سلطه به دنبال اين است : ون اصل نود مجلس است، در ادامه گفتس کميسيئي که نائب رئیفدا

   .موجود کند تا ظرفيت ما را درگير وضع

موجود کند تا نتوانيم  سفانه خط فتنه، انحراف و سلطه به دنبال اين است تا ظرفيت ما را درگير وضعأمت: او، افزود

  .به پيشرفت و عدالت بپردازيم

اقتصادی بايد تشکيل شود و ھم چنين در اين جھاد بايد تالش کنيم   به اين که قرارگاه فرماندھی جھاديدتأکاو، با 

 فرھنگ جھاد اقتصادی ابعاد و آثار مختلفی دارد اما: تاکتيک ھای دشمن را بشناسيم، گفت ھا وستراتيژياھداف و 

نيز توجه کافی صورت   اجتماعیتأمينی نظام معنای جھاد اقتصادی رياضت اقتصادی نيست و بايد نسبت به کارآمد

  .بگيرد

شرايطی ھستيم  در حال حاضر در: گفت» تھديدات دشمن«دبيرکل جمعيت ايثارگران انقالب اسالمی، در خصوص 

که از چند جانب فشار به کشورمان وارد می شود و ضدانقالب، نظام سلطه، جريان فتنه و جريان جديدی به نام 

و حتی برخی از اين جريانات اجنه را به خدمت خود درآوردند   ما را تحت فشار قرار داده استانحرافی از ھر نظر

  .ضربه وارد کنند تا به اين انقالب مظلوم

اندازی ماھواره و شبکه ھای مجازی و تحريم ھا و  ھای ديگری نيز با راهستراتيژيدشمن در : ادامه داد او،

ناگون سرمايه گذاری بسياری انجام داد اما انقالب با صالبت و عزت رو گو دستورالعمل ھای مختلف در حوزه ھای

  .يوس شدن ما شودأاما نبايد اشکاالت و ضعف ھا موجب م. می کند به جلو حرکت

ماھواره بنيان : داشت  با ادعای اين که شرايط کنونی جمھوری اسالمی ايران در جھان بی نظير است، اظھارئیفدا

وحدت و عقالنيت و تدبير به گونه ای جلو برويم که   را مورد ھدف قرار داده است و بايد بااخالقی و انديشه شيعی

 بگذرانيم که با لطف خداوند تاکنون نيز انقالب توانسته ايم از اين گردنه ھای سخت با ھم تھديدات دشمنان را از سر

تالش کنيم قدر واليت را  ته باشد و بايدصالبت عبور کرد و لذا در شرايط فعلی نبايد التھاب در جامعه وجود داش

  .بدانيم و در مسير خواسته ھای ايشان حرکت کنيم

الی در خصوص تالش جريان انحرافی برای استفاده ؤ، پس از اين ھمه زمينه چينی ھا، سرانجام در پاسخ به سئیفدا

  .استفاده کنند د از ظرفيت جنغير از زمامداران صالح تالش کردن در طول تاريخ بشريت ھمه حکام :از اجنه گفت

موارد گوناگون را در  معتقدم طايفه انحرافی معجونی از ھمه فکرھای غلط و درست و توسل به:  کردتأکيداو، 

  .کارنامه دارد

انات اجنه را به ين جريبرخی از ا«. مختلف قابل وصول است  برای آدم ھایئیقدرت پيش گو:  کردتأکيد، ئیفدا

ت ھمه يخ بشريدر طول تار: او، در ادامه گفت» .ن انقالب مظلوم ضربه وارد کننديتا به اخدمت خود درآوردند 

 برای آدم ھای مختلف ئیش گويقدرت پ» «.ت جن استفاده کنندير از زمامداران صالح تالش کردند از ظرفيحکام غ

دی بود که در وادی عرفان ير شد فرزند شھير دستگيای اخيعقوبی که در قضايمثال فردی به نام . قابل وصول است

د او بودند و حتی ي مرتادانده بود که حتی برخی از ھنرمندان و اسي رسئیھای کاذب غوطه ور بود و کارش به جا

وی ادعا کرده بود پدرم . رميا را بگيده ام و می توانم در عالم برزخ دست انبي رسئیادعا کرده بود من به نور زھرا

ر شد که با يا دستگين قضايز در ايگری نيفرد د...  داردئیار بااليت مقام معنوی بسقاضی اجنه بوده است و می گف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ن اھانت ھا را به مقدسات کرده يف ترين که به قدرت برسد کثيطان و اجنه ارتباط برقرار کرده بود و برای ايش

  ».بود

  

  گيری؟ نظر روحانيون درباره جن 

 شود و در کتاب ھای  می ياد» جن«انسان که از آن ھا به عنوان  با علوم غريبه و موجوداتی به غير از ئیآشنا

اره آن ھا گفته شده، مانند ھر  دربئیشده و داستان ھا ھم چون قرآن از آن ھا نامی برده» آسمانی«تاريخی مذھبی و 

  .  برخی از انسان ھا شده است له ای موجب کنجکاویأمس

ھای حکومت اسالمی، در جھت تبلغيات خرافات مذھبی خود، در مورد جن نيز از برخی رابطه رسانه  در ھمين

 گيری در اسالم چه حکمی  آيا وجود جن در اسالم يک واقعيت است؟ جن«ال کرده اند ؤروحانيون حکومتی س

  :؛ جواب تنی چند از اين فسيل ھای مذھبی چنين است»دارد؟

االت آيت هللا ؤ به سئیای صورت گرفته از يکی از دفاتر پاسخ گو، در استفت١٣٩٠ جوزا ٢٢به گزارش مھر، 

 قرار گرفت که جن گيری عملی است که ھر تأکيدله مورد أگيری در اسالم اين مس  جايگاه جن ۀنوری ھمدانی، دربار

ستند می کسی نمی تواند مدعی انجام آن شود، فقط افرادی که به علم و فن آن دسترسی دارند و اھل کتاب و ايمان ھ

  .توانند چنين اقدامی انجام دھند

در استفتای صورت گرفته از دفتر آيت هللا ناصر مکارم شيرازی نيز در رابطه با جن و جن گيری در اسالم اين 

  .جن موجودی است ناپيدا و مطابق آنچه در قرآن آمده حقيقت دارد:  قرار گرفته استتأکيدمطلب مورد 

بر خالف پندار بعضی از عوام، کاری به انسان ھا ندارد و آن چه در افواه مشھور : تدر ادامه اين استفتا آمده اس

ده خياالت است و کسانی که مبتال به اوھام ھستند الزمست ھرگز به آن فکر نکنند، و اگر در ھر روز ئياست غالبا زا

 اگر چه ممکن است ولی  مرتبه آية الکرسی را بخوانند آرامش بيش تری خواھند داشت و احضار جن اين امر۵

  .شرعا جايز نيست، و بسياری از مدعيان آن افرادی دروغگو يا خطاکارند

م كرده است كه به منظور سھولت يد تنظينه در قالب استفتاء از مراجع تقلين زمي را در ائی ھا سنا، پرسشيا

ات يم كه تاكنون آيد مطرح كرديلدفاتر مراجع تق)  تيوب سا(گاه اطالع رسانی يق پايھا را از طر دسترسی، پرسش 

  ...اند ن استفتاء پاسخ داده يگانی، علوی گرگانی به ايرازی، صافی گلپايعظام مكارم ش

  :ن شرح استيد به ايھا و پاسخ مراجع تقل متن پرسش 

   اسالم است؟تأئيدری مورد يگ ری و جن يسی، فال گيا دعانوي آ-

   حكمی دارد؟ه در قبال نوشتن دعا چهيا ھدي گرفتن پول -

ق نوشتن دعا امرار معاش و ينی از طري نظر حضرت عالی درباره اقدام افرادی كه بدون داشتن اطالعات كافی د-

  ست؟يكالھبرداری می كنند، چ

  ن افراد چه حكمی دارد؟ي دادن پول به ا-

ده و در کتب يرس) مھم الساليعل(ن ي که از حضرات معصومئینوشتن دعاھا«: رازیيهللا ناصر مكارم ش ت يپاسخ آ

  ...ی، که شغل افراد سودجوستئسی حرفه يولی دعا نو. معتبر موجود است، اشکالی ندارد

ھم السالم نقل شده و اجرت ين عليل معتبر از ائمه معصومي كه با دلئینوشتن دعاھا«: گانیيت هللا صافی گلپايپاسخ آ

ھای مختلفه از منابعی كه  سانی كه به صورت يا دعانويرھا ي مراجعه به فالگیگرفتن در مقابل آن، اشكال ندارد ول
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. ن گونه اكل مال به باطل و حرام استيست و پول گرفتن ايز نيسند جاينو ا می يكنند  اعتبار شرعی ندارد نقل می 

  »وهللا العالم

ری مورد يجن گری و يسی از نظر شرعی اشکال ندارد ولی فال گيبسمه تعالی دعا نو«: ت هللا علوی گرگانیيپاسخ آ

ن امر مشغول ھستند يش تر افراد کالھبردار به ايسی که فعال در مملکت ما رواج دارد و بيست ولی دعانوي نتأئيد

 ھم خالی از شبھه ئین پول ھاين امر ندارند و گرفتن چنياری از آن ھا معلومات کافی در ايرا بسيست زيز نيجا

  ».مين گونه افراد قرار دھيفاده اد خودمان را در معرض سوء استيست و ما نباين

ن ترتيب، می بنينيم که ھيچ کدام از اين مراجع تقليد؛، دعانوسی و جن گيری را رد نمی کنند و مختص کسانی ياه ب

  .دارند» معلومات کافی«و » تخصص«چون خود می دانند که در اين موارد 

به خودی خود انحراف محسوب  حتا ارتباط با جن اساس احکام اسالمی، اعتقاد به وجود جن و همھم تر از ھمه، ب

در برخی فتواھا در اين . انکار وجود جن عملی کفرآلود است بسياری از مراجع تقليد مسلمانان معتقدند که. شود نمی 

  .شده است مورد، فرد منکر مرتد خوانده

دن آن نفی کتاب آسمانی مسلمانان و  شده، خرافات خوانتأکيدبه اعتقاد روحانيان، از آنجا که در قرآن بر وجود جن 

 ھای  گی ھای بسياری به توصيف ويژ و آيه  نام دارد» سوره جن«، »٧٢سوره «در قرآن .  شود شرک محسوب می

  .اختصاص داده شده است» مخلوقات«اين 

 خلقت جن  شود که  میتأکيد، »سوره حجر«در . ھای قرآن، جن مانند شيطان از آتش آفريده شده است مطابق آموزه 

 انعام آمده است که برای جن و انس رسوالنی از جنس خودشان فرستاده ۀسور در. پيش از آفرينش انسان انجام شد

  .الھی را به آن ھا ابالغ کند شده تا احکام

ای  العاده ھای خارق   ئیتوانا افزون بر اين جن. من و کافر دارندؤھا مانند انسان خوب و بد و م جن به روايت قرآن، 

اعتقاد به وجود جن در .  پليد جن استۀشيطان گون برخی مفسران معتقدند که. دارند که از انسان دريغ شده است

  .شوند دارد، اما خالف اسالم اغلب فقط شرور تلقی می  ھا نيز وجود بسياری ديگر از دين 

خدمت پيامبران باشد و  اند درتو حتا می » جن خوب« ھای مربوط به سليمان در قرآن آمده تمطابق آن چه در آي

تواند انسان را تسخير کند ھم ممکن  ديگر جن، ھم می  به عبارت. آيد  انسان برنمی ۀخدماتی به آن ھا بدھد که از عھد

چه خالف آناز اين ديدگاه، در چارچوب اعتقادات مذھبی مسلمانان، و . گرفته شود توسط او تسخير شده و به خدمت

يعنی، به . ، در اسالم جايگاه ويژه ای دارد»گيری جن « ھای اخير رايج شده،  مت اسالمی ماهادبيات سياسی حکو در

را طرد کنند و » بد جن«لحاظ ايدئولوژی حکومت اسالمی و مسلمانان، بايد اين امکان را پذيرفت که افرادی قادرند 

» از عالم غيب جن« مورد ھر چند که ميان آخوندھای حکومت اسالمی در. را به خدمت بگيرند» جن خوب«

ھای زمانی و مکانی را در چشم  تواند فاصله   آن ھا معتقدند که چون جن می ۀاختالف نظر وجود دارد اما، تقريبا ھم

اطالع است پس اختالف اصلی در  دارد که انسان از آن بی   رائیبر ھم زدنی طی کند، امکان آگاھی از خبرھا

اين مکان . که در غرب شھر واقع شده است نام دارد» مسجد الجن«دھای مکه ترين مسج يکی از معروف ! کجاست؟

  !شود؟ نماز در آن برای حاجيان، مستحب تلقی می  شود و خواندن دو رکعت محل نزول جنيان محسوب می 

ھای  روايت . درآمدن بيش تر است به اعتقاد مسلمانان توان بشر برای تسخير جن ناچيز است و امکان به تسخير جن

 رود، برحذر می  که احتمال حضور جن در آن می ئی ھا فراوانی وجود دارد که انسان را از نزديک شدن به مکان

ای علی، در «توصيه شده که ) در کتاب وسائل الشيعه(امام اول شيعيان  در روايتی از پيامبر اسالم خطاب به. دارد
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می  )برای مقاربت( اين سه شب به پيش زنان خويش ھمانا جنيان در... آخر ماه آميزش مكن شب اول، وسط و

  !؟».روند 

جريان «اعتقادات طرفدارن سيدعلی خامنه ای با احمدی نژاد، يعنی اين   ھای اصلی اختالف ظاھرا يکی از ريشه

 گويد و احمدی  ، از دولت انتظار سخن میئی مشا رحيم. ، در مورد نزديکی ظھور امام غايب شيعيان است»انحرافی

  کند؟ از دستورات امام زمان عنوان می  ھای خود را ملھم نژاد برخی از تصميم  

نژاد که با  احمدی  ، با اشاره به عزل مصلحی وزير اطالعات توسطثور ٢٣  آخوند احمد جنتی، در نماز جمعه

ند به دستور امام زمان  گوي  کنند و می عزل می  شد، گقته است اين افراد، يک وزير راءای دوباره ابقا مخالفت خامنه 

  . بوده است

 مذھبی داشته باشد، به توازن قوای   بيش از آن که جنبهئیمسلما، حساسيت خامنه ای و حاميان او، به چنين ادعاھا

  .مربوط است  در حاکميت و قدرت مطلق خامنه ایئیقدرت و جا به جا

  

  جن و جن گيری

ھيچ وجه منطقی و علمی ندارد و واقعيت ھم ندارد،  رح استمعموال آن چه در ميان عوام مذھبی نسبت به جن مط

 اساس شنيده ھاست و گاه ممکن است چيزی ميان مردم زبان به زبان نقل شود که به شکل يک اعتقاد و هبلکه غالبا ب

شد چه مردم عوام مذھبی می گويند ھر چه قدر ھم متفاوت و متضاد بابا آن در حالی که در اصل واقعيت. باور درآيد

 بزرگی چون ايران را تحت سلطه و سرکوب و خرافات خود دارند از ۀبا سخنان حاکمان قداره بندی که يک جامع

  .زمين تا آسمان تفاوت دارد

 تنھا باشد به خصوص در بيابان ھا و ئیمی کند که انسان جا معموال گفته می شود زمانی جن با انسان ارتباط برقرار

غيرمرئی که مثال فقط صدايشان شنيده شود  اين ارتباط می تواند به صورت کامال .وبه خالی از سکنه و مخرئیجاھا

يعنی زمانی که انسان در ! و يا حرکت اجسام ديده شود و اين طور تصور گردد که در حال ارتباط با جن است؟

 واقعيت نداشته و شرايط ترس و ھراس و نامناسبی به سر می برد چنين مسايلی به ذھن او خطور پيدا می کند که

و به  يعنی رابطه اجنه با انسان، غالبا شوخی و به صورت تله پاتی. تنھا در ذھن انسان متوحش ساخته می شود

   .صورت غيرجسمانی ظاھر می شود

ھم اکنون در حاکميت جمھوری اسالمی ايران، به طور شبانه روز و با اختصاص ميلياردھا دالر بودجه، خرافات 

برای مثال، به انبوھی از مطالب برمی خوريم که در کتاب ھا و سايت ھا در . غ و ترويج می کنندتبليرا مذھبی 

جن عنوان می شود که ھم چون ديگر باورھای غيرواقعی مذھبی، پايه و اساس علمی ندارد و شنيده ھا و  مورد

  . مستدلی برای اثبات جن قلمداد شوند داستان ھا نيز نمی توانند منبع

که در مورد جن  ئیاحاديث؛ دوم نقل روايات و داستان ھا يکی قرآن و:  مورد جن، سه منبع وجود داردعموما در

ادعاھای ساختگی و پوچی ھستند  ھر سه اين منبع،. مطرح می شود و سوم نظرياتی که مدعی ارتباط با جن ھستند

. ای بشری، در تضاد کامل قرار می گيرند ريشه در دوران ناآگاھی بشر دارند و با علم و دانش و دستاوردھةً که عمد

سفانه به أعضوی در برخی از خانواده ھای متعصب مذھبی ناراحتی روحی و روانی پيدا کند متاگرمثال در ايران، 

به روان پزشک ببرند، به نزد رمال و فال گير و جن گير و آخوندی می برند تا برای او دعا وی را جای اين که 

ار کند و طلسم شخص جن زده را ض عجيب و غريب و سخنان نامفھوم اح جن را با حرکاتبنويسند؛ يا جن گيری

  .است» شرعی« اين ادعاھا کاذب و دروغين و يک نوع کالھبرداری ۀبشکند؟ در صورتی که ھم
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ھمان گونه که در قرآن، آمده است مالک برتری تقوی و . در برخی روايت ھا آمده است که جن ھا از انسان برترند

انسان ھا از  اساس گفته ھای قرآن، بعضیه بنابراين، ب. ايمان است و اين مالک برتری در انس و جان مشترک است

له ای ريشه در ترسی دارد که از قديم انسان أاحتماال چنين مس. بعضی اجنه و بعضی اجنه از بعضی انسان ھا برترند

يا کسانی که اجنه را رد کرده و انسان را قدرت . ان می بينندقدرت آن ناتو ھا از اجنه ساخته اند و خود را در مقابل

  . تر می داندد من

در داستان ھای اسالمی، تاريخ خلقت جن . جن، در واقع در لغت به معنی پوشيده و مخفی، يعنی ھيچ و پوچ است

 زاد و ولد می کند و و جن نيز مانند انسان موجودی اجتماعی است ازدواج. نيز خيلی جلوتر از انسان بيان شده است

فرشتگان و باالتر از عالم انسان  ن تر ازئي وجودی آنان پاۀاما مرتب. غم و شادی و خواب و بيداری و مرگ دارد

 فرشته، ازدواج و زاد و ولد و شھوت و ؛و ترکيب فرشتگان به عالم تجرد نزديک ترند و اجنه به عالم جسم. ھاست

   ...ندارد ھوا و ھوس و خواب و مرگ

و تنفس ندارند و مرگ شان طبيعی است چون قابل صدمه ديدن  اجنه چون جسم نيستند درد و بيماری و خستگی بدنی

جاذبه می توانند سريع حرکت کنند و حتی  بنابراين خارج از. جاذبه زمين بر آن ھا تاثيری ندارد. و کشته شدن نيستند

از . آن ھا در ھر مکانی می توانند زندگی داشته باشند. وندر  نيز تا مسافت ھای بسيار طوالنی باالءدر ھوا و فضا

چرا که ھيچ نيازی به عالم . اما ھر گز تابع مکان نيستند. قله کوه ھا و درون آب ھا درون شکاف ھای زمين گرفته تا

 ھا، مشرف براما آن . با انسان ھا می شوند به ھمين داليل جن ھا، خيلی کم وارد دنيای واقعی و ارتباط. جسم ندارند

  .انسان ھا ھستند و ما را می بينند در حالی که انسان ھا، آن ھا را نمی بينند

در قرآن گاه . انسان، سوره ای به نام جن نيز نازل شده استۀ در کنار سور. ن به کرات آمده استآنام جن در قر

بنابراين، قرآن کتاب آسمانی . د خطابندخطاب واقع شده اند و گاه نيز ھر دو با ھم مور  موردئیانسان يا جن به تنھا

م مانيفست حکومت اسالمی محمد در شبه حزيره عربستان بوده است و سال ھا ئيمسلمانان و يا اگر به درستی بگو

. البته غالب احکام قرآن متوجه انسان ھاست. پس از مرگ محمد جمع آوری شده و به نام قرآن منتشر گرديده است

و جن وجود دارد اما در اصول دين و اعتقادات خطاب قرآن   محرمات اشتراک بين انسانفقط در بعضی واجبات و

انسان و جن يکی است اما در اين که آيا بھشت اين دو نيز مشترک است يا نه  جھنم. نسبت به ھر دو مشترک است

  .روشن نيست

کمال بيش   استعداد انسان در رسيدن بهاز دنيای انسان معرفی شده ولی  زيباتر و راحت تر و شادترئیدنيای جن دنيا

  .آن ھا در اطالعات و معلومات باالتر از انسان ھا ھستند. تر از جن است

در ميان جن ھا، ھم . جاھل و تنبل و زرنگ وجود دارد گفته شده است در ميان جن ھا ھم دانشمند وجود دارد و ھم

   دين دار و مسلمان و ھم کافر و بی دين وجود دارد؟

 می گردد که ھر انسانی که به ماھيت و وجود تأکيدا اين نوع خرافات در اسالم، به اين دليل تبليغ و ترويج و اساس

  .موجودات مافوق انسان باور داشته باشد به مذھب و خداشناسی بيش تر کشش پيدا می کند

 که انسان از خاک خلق شده اما ماھيت فعلی جن آتش نيست ھمان گونه. فرشتگان از نور خلق شده اند و جن از آتش

  .است و نه شباھتی به خاک و گل دارد ولی نه خاک

خواھد  جن، حتی می تواند خود را به شکل انسان و ھر صورتی که می. در قرآن شيطان گاھی جن معرفی شده است

به خود و فشرده می شود و  اما در ھر صورت از ديد انسان غائب است و ھنگام رويت اين جسم جمع! در آورد؟

 له را به ابر تشبيه می کند و می گويد زمانی که قطرات آب موجود درأمس مال صدرا،. قالب يک صورت را می دھد
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جن  عالوه بر اين،. است ھوا فشرده می شوند ظھور ابر را ايجاد می کند بنابراين جن نيز تمثلش به ھمين صورت

  .بسط و قبض در کار باشدألۀ که مسمی تواند خود را در محفظه ای کوچک جای دھد بدون آن 

در عين حال . ترسند ھمواره گفته می شود که اجنه از فلز تيز و برنده مانند چاقو میدر ميان مردم عوام مذھبی، 

بنابراين، چاقو و جسم تيز . تبليغ می شود که جن جسم نيست و آن ھا ما را می بيند در حالی که ما آن ھا را نمی بينيم

ھم چنين جن آگاه است که چاقو و امثال آن، از جمله برای قتل انسان ھا به .  جن بسيار بی معنی استبرای ترساندن

  . شمار می آيد

در حالی که اگر اجنه . د يا در قرآن آمده استئيبگو ھم چنين گفته می شود که برای دور کردن اجنه، اگر بسم هللا

اگر ھم کافر باشند بسم هللا در آن، تاثيری . ه مسلمان نمی رسانندمسلمان باشند اھل قرآن خواندن و ذکرند و آسيبی ب

  .ندارد

 آب ئیحتی در برخی داستان ھا نقل شده است که مثال کسی جا .گفته می شود که آب جوش به جن صدمه می رساند

! آمده اند؟فرزندی از فرزندان جن شده و آن ھا نيز در صدد اذيت و انتقام بر  جوش ريخته و ناخواسته سبب مرگ

  .در حالی که گفته می شود جن چون جسم نيست آب جوش و امثال اين ھا به او صدمه نمی رساند

يعنی جن می ! آيند ته پايشان گرد و شبيه سم است؟ ھم چنين گفته شده است اجنه زمانی که به صورت انسان در می

تواند پايش را ھم دقيقا به صورت پای انسان می نال اين است که پس چرا ؤس. ھر صورتی در آورد تواند خود را به

  !درآورد؟

. قرار می دھد) طلسم(برقرار می کند و مورد تسخير   که خوشش بيايد با او رابطهئیجن با انسان ھاگفته می شود 

 خود ھر کاری که خواست ۀخواست و اراد از آن جا که جن بر بسياری از امور مخفی آگاه است می تواند بسته به

   و يا به نفع انسان انجام دھد؟عليه 

اين ترتيب، جن اطالعاتش از انسان ھا بيش تر است و می تواند از بسياری از اتفاقات راجع به گذشته و حال با ه ب

مثال کسانی که مدعی ارتباط با جن ھستند مسائل آينده را می . گردد و عکس العملل مناسب خود را نشان دھد خبر

کنجه کرده است تا او به حکومت اسالمی جن گير دولت احمدی نژاد را دستگير و زندانی و شفھمند و به ھمين دليل 

  !  آينده اقرار کند؟ۀود از اجنه ھا دربارخاطالعات 

 از دنيا رفت بر روی عصايش تکيه زده بود ولی» حضرت سليمان«، آمده زمانی که »حضرت سليمان«در داستان 

عصايش تکيه داده  اجنه از مرگ او خبر نداشتند و گمان می کردند که او رویارانش از جمله زھيچ يک از خدمت گ

زمين افتاد آن گاه ھمه از مرگ او با خبر  و ايشان را می نگرد تا زمانی که موريانه عصای او را خورد و او به

  ١دند؟ قرآن و احاديث، اجنه از دنيای غيب باخبرند پس چرا مرگ سليمان را نفھميۀاگر به گفت. شدند

در .  ازدواج مرد جن با زن انسان و ھم ازدواج زن جن با مرد انسان، نقل شده استۀداستان ھای زيادی نيز در زمين

  .  بيرون می زند که اگر جن ھا، جسم نيستند پس چگونه با انسان می توانند ازدواج کنندئیاين جا تناقض گو

نقل شده است که ايشان ازدواج با » ۶٠بحار جلد « در کتاب و جن حديثی از محمد، پيامبر مسلمانان ازدواج انسان

  . کرده اند جن را نھی

  


