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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جوالی ١٩

 

 خلقت از ديدگاه اديان ابراھيمی

 بخش ششم
 

  :خلقت انسان

به کلدانی ھا و سوری ھا و ديگران رسيده يھا شھرت داشته و از آنان مر حوا نخست در بين اکديھا و سوآدم وۀ قص

 چپ آدم خلق شده است و خداوند از روح ۀغ و حوا از قبرسط خداآدم از گل تواين که نان در تورات از است ھمچ

آفرينش آدم از  . است که توسط مار و شيطان وسوسه شده و فريب خوردند سخن رفتهخود در دھن آدم دميده است 

 سال پيش اقتباس شده است که در ۴٠٠٠مه ای بابلی متعلق به ندگی در بينی او از منظودن روح زخاک و دميده ش

 ين خمير قالب اولين انسان را میاکند و از  دايان عجين می از خ خاک زمين را با خون يکی» نين تو«ۀ آن الھ

ر  ساموئل کرمر د توسط»دندھا را می آفري  وقتی که خدايان آدم«نام ه مه در کتابی بنظو کامل اين مۀجمتر(سازد 

از خلقت عالم در ھفت  ،و در ھمين کتاب اساطير بابلی) .چاپ رسيده استه  ب»ميتولوژی بين النھرين« ۀمجموع

 از جانب) آن نيز آمده استھمان صورت در قره که بعداً ب(حوای تورات  داستان آدم و .ه شده است روز نام برد

ای  افسانه«ھا اضافه نموده اند که   آنمنتھی بعضی از. شود   تلقی نمیای بيش ه افسان،حققين تاريخ و مذاھببيشتر م

 باشد  می»پر محتوا

انسان را از گل : (١۴ الرحمن آيت ۀسور)  .و خداوند شما را چون  گياھی از زمين رو ياند: (١٧ نوح آيت ۀسور

 ). خشک شده آفريده ايمۀ سياه عمل آمدما انسان را از گل( :٢۶ حجر آيت ۀسور) .خشکيده ای ھمچون سفال آفريد

صورت نطفه در جايگاه آرام ه را سپس ب ما انسان را از گل صافی آفريده و آن( :١۴ تا ١٢منون آيات ؤ مرۀسو

صورت مضغه و مضغه را به صورت استخوان آفريديم و ه  علقه و علقه را بتصوره قرار داديم و آنگاه نطفه را ب

ينش مردم آفرينش آسمان و زمين از آفر: (گويد  می۵٧ مؤمن آيت ۀ ھمچنان در سور.)…بعد بر استخوان گوشت 

 شما را ھای خدا اين است که واز نشانه(  :٢۵ روم آيت ۀسور) .دانند تر است ولی بيشتر مردم نمی  بزرگ»ھا انسان«

و خدا آفرينش انسان (  :٨ و٧ سجده آيات ۀسور )صورت بشر در زمين پراگنده شديدبه از خاک آفريد و سپس شما 
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که او را شکل داد از روح  را از گل آغاز کرد و سپس نسل او را از گل صافی از آب گنديده قرار داد و پس از آن

بعد از خواندن چندين بار اين آيات و ) ما شما را از گل چسپنده آفريديم( :١١ صافات آيتۀسور. خود در او دميد

ين االزھر ا آفريده شده است ؟؟ اگر يکی از، آدم از چی، قرآنۀميدم که مطابق گفتمراجعه به چند تفسير ھنوز ھم نفھ

آدمی وجود نداشته و خداوند  شود که قبالً  يات فوق چنين استنباط میشوم ؟ فقط   از آ مايد خوشحال میرفته ھا کمکم ن

عداً از راه نطفه و علقه بسازد و  گيرد و از گل خشک يا خاک او رامی روی ملحوظاتی تصميم به خلقت آدم می

وجود آدم از روح خود در او دميده و  اند و بعد از ساختن شکل و در جھان موجوديت داشته) توليد مثل(ومضغه 

درھمين ) آيا آدم پيغمبر بود(ای زير عنوان  من در نوشته(؟؟ !!از پھلوی چپ او ساخته است  برای اورا اولين جفت 

 ۀام و تکرار دو بار  توان خود شرح دادهۀو نوع ساختمان بدنی و پيغمبری آدم تا اندازپورتال عزيز مفصالً از آيات 

 خلقت آدم و حوا و زندگی در ۀو ھمچنان بايد يادآوری نمايم که افسان .آن مزاحمتی خواھد بود بر خوانندگان گرانمايه

دانند که   را ھمه ھموطنان ما میھا ھا به زمين وزادولد آن رانده شان آن بھشت و فريب خوردن توسط شيطان و

  . نمايم بدين ملحوظ از ذکر آن خود داری می!!بافی ھا نيست نديات و خيالضرورت تکرار چنين چر

پيغمبر خبر داد که خداوند تبارک و تعالی ۀ ين گفتاابو ھريره از: دارم   میءفقط با ذکر حديثی از صحيح مسلم اکتفا

 به او دستور داد به ساخت و چون او را ساخت)  کيلو متر3(لندی شصت ذرع خود و با قدی به بآدم را با فکر 

زندانش که اين سالم دادن او و فر شتگان که آنجا بود سالم کند و به واکنش آنھا گوش فرا دھد برای اينگروھی از فر

و . وند بر تو باد درود و رحمت خدا:  فر شتکان گفتند - درود بر شما: سپس او رفت و گفت . را شکل خواھد داد 

ين ھر کس که وارد بھشت شود شکل آدم به خود خواھد گر فت ا را ھم اضافه گردند بنا بر »رحمت خداوند«آنھا 

 ۴٠کتاب . صحيح مسلم ) .تر شدند تا به اندازه امروزی رسيدند سپس مردمان پس از او که او را دنبال کردند کوتاه

 ۶٨٠٩ شماره

  

 لقت  جن ؟؟خ

ديت  بشر  تا امروز ھيچ کسی يعنی ھيچ يک از انسان  خرافاتی و غير خرافاتی  ادعای ديدن ماليکه  موجواز زمان

اگر بپذيريم که ديدن ماليکه از توانائی بشريت نيست و مخصوص پيامبران . نام جن را ننموده استه و يا موجودی ب

ان سال به اينطرف مروج بوده و حتی در  جن و جن بازی از ھزارۀکه اين افسان  جن چی ؟؟ در حالیۀاست در بار

ھا به شکل جدی  وموجودات زنده با قانونمندی ھای اجتماعی و رسم و رواج ھای انسانی با معتقدات  قرآن از آن

  اما يک نفر ھم در طول تاريخ ادعای  ديدن جن و يا شاھد بودن در مورد موجوديت جن را ،دينی شان ياد شده

ماليکه و ارواح يک قسمتی از عمرم را به ھدر ،  من در مورد شناخت جن ؟؟!! محمد   به جز حضرتستننموده ا

شناختم و  که تعدادی از ھمين آدم ھای جن زده را از نزديک می ام و شخصاً تجربياتی ھم دارم باوجودی داده

ه ھم آشنائی داشتم موفق اجنه از بدن انسان جن زدۀ ھمچنان با تعدادی از مال ھا و مولوی صاحبان بيخرد بيرون کنند

را در کشور ھای فقير که چ  و ايننشدم واقعيت وجودی جن را داشته باشد ۀبه ديدن حتی عالمتی  که نشاندھند

شدند ؟ و چگونه نيرنگ بازی يک تعداد  جمله کشور عزيز  ما فقط تعداد محدودی از آدم ھا جن زده می اسالمی من

شدند ؟؟ يک سلسله  اده و مشغول بيرون نمودن جن از بدن جن زده میشيادان غرض در آوردن پول کار گر افت

در قرآن جن بيست و دو مرتبه ذکر شده و !! اطرات را بنويسم خته و شايد روزی موفق شوم آن ھمه دراز داش

در  طرح موجوديت بی تأثير شان ۀنازل شده و خداوند  وقت خودرا در بار)  جنۀسور (ھا  يعنی نام آنه ای ب سوره

 که متوجه یدانم اين را بايد علمای دينی در پھلوی صد ھا سؤال اينکه چرا ؟؟ نمی!!!!! کره زمين  به ھدر داده است 
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 شان است جواب دھند ؟

 جن بوده و در عربی جمع لغت جمع) اجنه( و در فارسی است) موجود پنھان و ناديدنی( عربی و به معنی ۀجن کلم 

 .آمده است)  پری،ئیموجود متوھم و غير مر(در فر ھنگ فارسی معين به معنای . است و نوع آن جنه) جنان(جن 

ده و  ی است که از اسطوره ھای بابلی تا عصر جاھليت اعراب شامل باور ھای مردم گرديئاعتقاد به جن از باور ھا

وده تا مخالف باور ھای  آن نمستان به جن اين موضوع را وارد قرب عرۀيد مردم شبه جزيرمحمد با اعتقاد به باور شد

 خرافی مردم گامی بر نداشته باشد

اند و به دو گروپ  موجودات نا پيدا بوده که از آتش آفريده شده) اجنه( اوتوکوھا ،در باور ھا و اعتقادات بابلی ھا

 ناميده می) شدو( خوب که ۀاجن. اشته اند تباط مستقيم با زندگی آدميان د ھا ارجنشدند که اين  خوب و بد تقسيم می

ھا از آن  شناخته و موھوم بودند که انسان زندگی و خطرات ناۀشدند نگھبان مردمان در مقابل خطرات روز مر

ھا بوده و در دفاع ھمه  ضاع مواظب انسانن نوع اجنه در ھر حالت و اوفھميدند و اي  ولی جنيان میندآگاھی نداشت

شان  ھا بوده و برای نام داشتند پيوسته در فکر آزار انسان) اديمو( بد که ۀھا اجن حاضر بودند و در مقابل اينی جا

برای ) آرالو(نام ه انواع و اقسام مشکالت و دشواری ھا را به وجود می آوردند  و يک دسته از افراطی ترين اجنه ب

 صه ھر عملی که از نمودند  و خال ھا را به انجام جنايات تشويق می ی ھای گوناگون می آوردند و  يا آنھا بيمار آدم

کردند و  نه ازدواج نمیجھای ديگر ا  خالف گروه شر اندازۀگونه  اجن اين. ھا بود  زد به ضرر آدم ايشان سر می

 اجنه بوده که در ويرانه ھا و يا در زير زمين ۀوه ھای ھفت گانرزندانی به بار نمی آوردند و اين نوع اجنه از گفر

ھا  ی رفع شر و آفات آنھا برا و آدم ھا را از رد پاھای سم دار شان بشناسند و بس ند آنتوانست ھا می می زيستند  و آدم

که در بين خود شان   اينۀعالوه  خوب بۀھا اجن  عکس اينهشدند و ب ادو گران و جن شناسان میجمتوصل به 

 ھا ھم می آويختند نمودند با انسان ازدواج می

. باشد در قرآن ديد که بر داشتی از عقايد بابلی و اعراب دوران جاھليت میتوان  ھا را  می انواع اين نوع افسانه

توان يافت که در قرآن به يک اصل   اسالو و فنيقی آشوری نيز می، ژرمنی،ھای يونانی را  در افسانه امثال آن

اسالم عقل کل اند بر که در  ی ھای قرآنی دنباله روان و آنان واقعيت آسمانی ارايه شده است و زير تأثير اين نوشته

 غرض فريب خلق  ،اتی  پيرامون واھيات با استدالالت خيالی در جامعهحمبانی پوچ و خالی سعی داشتند تشريھمين 

خاطر تثبيت ھمچو ه مظلوم ما ارايه  و منحيث نخبگان اسالم تبارز نمايند که در مجموع اين آدمک ھای بی مقدار ب

ھا چنين  روی ھمين ملحوظ  تعدادی از آن!! ودات غير قابل ديد تشريح  دارند جوھا را  م جوداتی سعی نمودند  آنمو

عنصر اصلی وجودی جن آتش است و به علت . خصوصيات فزيکی جن از ديد انسان اعجاب آور است : يند گو می

ن کيلومتر عت نقل مکان بی حد دارد و ھزاراسر. ای تبديل شود تواند به ھر شکل و اندازه نداشتن عنصر خاک می

احتياج به .. تواند در ھر مکان و شرايطی زندگی کند   جن می؟!تواند در پنج دقيقه طی نموده  و بر گردد را می

 . ھا کار گر نيست خانه و مسکن ندارد ؟ سر ما و گرما در آن

ن معلومات را در و اين جنابان اي. جن ھا مثل انسان نرو ماده دارند. کنند   جانداران غذا مصرف میۀجن مانند ھم

ھا از آتش  که آن دانند رداشتی از جسم فزيکی اجنه نداشته اما به علم غيب میوع بدھند که خود شان ھيچ ن حالتی می

 !! نمايند شده و چنين و چنان می خلق

ن الطبيعه ای که انسااءخيلی به ھر موجودی ما ورتت که خرافاتی ھا در يک ديد وسيع توان گف روی اين اساس می 

بنا به ) نهاج(توان بر داشت نمود که  در مجموع چنين می!! يند گو  می شته و شيطان فر،قادر به ديدن آن نباشد جن

ئی از جھان آفرينش ھستند که  دارای احساسات وتفکر نا مر،ھای بعضی از  مردم گروھی از موجودات زندهباور
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 آزمون پذيری که شرط الزمی  جن به دليل عدم قابليتاند ؟؟ اثبات وجود ھزاران سال پيش از خلقت بشر خلق شده

  علمی است از نظر علمی امکان نداردۀضيھر فر

موجودی تو صيف شده که از آتش آفريده شده  ت نموده و در قرآن جنأ جن از قرآن نشۀباور ھای مسلمانان  در بار

 .است

آيت ) مورچه( نمل ۀ در سور ھمچنان قرآندر قرآن گفته شده که شيطان رجيم يا ھمان ابليس از جنس جن است و

 تولد شده "حتی" داوود پادشاه و پيامبر که از تجاوز داوود پيامبر به خانم فرزند( اشاره داشته که سليمان پيامبر ١٧

 نمل ۀقرآن در سور) واھيم پرداخت خ سليمان پيامبر در آيندهۀ البته به اين مسأل(سپاھيانی از جن داشته است ) است

نقل از عالمه طباطبائی در به . نمايد  اين موجودات يعنی اجنه اشاره میۀالعاد قدرت و توانائی خارق به ٣٩آيت 

ھا بوده و نفوس شان ھم بيشتر  گفته شده است که عمر اين موجودات بيشتر از عمر انسان )در محضر استاد(کتاب 

بال به کمک حسين بن  کرۀرھبری زعفر در واقعيد که سپاھی از جن ھا به گو باشد و می ھا می از جميعت انسان

و اين . بود) بيننصي(ھای امام علی با جن  يکی از جنگاو نوشته است . علی آمد ولی حسين کمک او را نپذيرفت

شوند  شمشير   که جسم ندارند و ديده ھم نمییدھد که علی و سپاھيانش در جنگ با موجودات نوشته چنين معنی می

آقای مال : شود که  به ارتباط شرح اين موضوع سؤالی پيدا می) چی مضحک داستانی(ته است ؟ زنان در ھوا شتاف

طباطبائی که اجنه را نديده اند و نه کسی از جن ھا در خدمت شان بوده  و نه الھام آسمانی برايش آمده  از کجا اين 

  ھمه جز ئيات راجع به اجنه را ياد گر فته اند ؟؟؟

مراد از پناه بردن انس به جن :  الميزان راجع به پناھنده شدن آدميان به جن چنين آمده است ھر صورت در تفسيره ب

خوردند از شر  اند اين است که در عرب رسم بوده وقتی در مسافرت در شب به بيابانی بر می طوری که گفتهه ب

برم به  من پناه می: گفتند د و میبردن ست جنيان است پناه می جنی به عزيز آن بيابان که سر پرجانوران و سفيھان

يم بسم هللا الرحمن تقس: يد گو و بنا بر چنين روايتی آقای مال طباطبائی می) سفھا و قومش(عزيز اين وادی از شر 

 .بعات به حروف ابجد برای رفع جنيان و افراد مبتال به جن مفيد استالرحيم در مر

 فکر و قدرت تميز که به ايشان  از طرف ،ی عقلاستند دارای  جن امتۀطايف: نويسد بن خرم در کتاب الفصل میا

آيد و مرگ نيز  وجود میه ھا ب اوالدی از آن. کنند آميزش می. فته اندھا نيز پذير وعيد نازل شده و آن خدا وعده و

ين ايز بر شود احتياج به قبرستان ندارند و تمامی مسلمانان ن گيرد و چون جسم شان زود فنا می ھا را در بر می آن

مين برای  شفاف و ھوائی ؟؟ ھستند يعنی زندگی در ھوا و ز،جنيان دارای اجسام لطيف. امر توافق و اجماع دارند 

 ).ھا از خاک است را عنصر آنھا از آتش است ھمچنان که عنصر انسانآنھا امکان دارد زي

است اما ) عالم مثال( و تمثيل وجودی در جھان غيب ين جھان حس واجن را وجودی در: (نويسد مال صدرا می

که روحی در خور آن و  را نوعی از لطافت و اعتدال باشد نيست جز آن ين جھان ھيچ جسمی که آناوجود شان در 

ھا بدنھای لطيفی دارند که در لطافت و نرمی متوسط بوده  باشد آن نفسی که از مبداء فعال بر آن اضافه شده است می

 چون جدا گشت قوامش نازک و حجمش لطيف گشته و از ديگران پنھان می. ن است و پذيرای جدائی و گرد آمد

 باور به اجنه در ذھنيت ۀاين معلومات که باريزه کاری ھای خيالی از دماغ يک مال بيرون جسته و قوت دھند.  گردد

 يد؟؟ه ادست آورده از کجا ب آقا اين ھمه معلومات را ،سيده باشندا امروز مخالفی پيدا نکرده که پرباشد ت مردم ما می

 تم بخش ششمخ

 


