
يكشنبه 12 خرداد 1392 society@jamejamonline.ir10پيامك: 300011215پرونده شماره مستقيم: 23004315

ــاي ديدني و  ــي از آدم ه ــتر ما تلفيق ــر بيش ــا از نظ دني
ــه ديدني هايش ترس  ــه البت ــت ك ــودات نديدني اس موج

ندارند، ولي نديدني هايش زهره مي تركانند. 
آنهايي كه ما مردم را مي ترسانند موجوداتي محوند كه 
به گمان ما شرورند و قصد آزار دارند؛ چيزي شبيه سايه كه 
ــرك  مدام دنبال بعضي از ما راه مي افتند و در زندگي مان س
مي كشند، ولي ديده نمي شوند. همين ديده نشدن هم دليل 
خوبي براي شاخ و برگ دادن به ماهيت آنهاست بويژه اين 
كه عده اي مي گويند اين موجودات را در مكان هايي خاص 

ديده و گاهي هم حضورشان را احساس كرده اند. 
ــم مي گويند آل  ــده اي ه ــد جن، ع ــده اي مي گوين ع
ــناك بودن و  ــه همه در ترس ــول بياباني ك ــك و غ و بخت
ــت  ــخص نيس ــتركند، اما مش ــاندن به آدم ها مش آزاررس
ــي ما مي گذارد  ــود كه گاهي پا در زندگ ــود وهم آل آن موج
ــت و از كجا  ــود، كيس ــت مان مي ش و موجب ترس و وحش
ــاخته و پرداخته ــت؛ از دنيايي واقعي يا از دنيايي س  آمده اس

 تخيل ما؟ 
 جن، حرف اول را مي زند 

ــرف اول را مي زند چون  ــا ح ــگ عامه م ــن در فرهن ج
ــترين نگراني كه در دل آدم هاي گير افتاده در تاريكي  بيش
ــت همان  ــد، نگراني از مواجهه با جن اس ــي مي افت و تنهاي
ــمالو و سم دار دارد،  موجودي كه در باورهاي ما پاهايي پش
ــت باز مي شود، عاشق تاريكي  ــم هايش از چپ و راس چش
ــت، با دميدن صبح خودش را مخفي مي كند، خانه اش  اس
ــت و  ــي در خرابه ها، بيابان ها، گرمابه ها و آب انبارهاس جاي

اگر آزارش بدهيم آزارمان مي دهد. 
در ذهن ما بايد از جن حذر كرد يعني بايد كاري كرد تا با 
او رو به رو نشد يا كاري نكرد كه رنجيده شود، چون آن وقت 
ــت تاوان سختي از  او كه توانايي اش مافوق توان آدم هاس
ــم اهللا، آب جوش روي  ما مي گيرد. مثال اگر بدون گفتن بس
زمين بريزيم يا اگر شب هنگام بدون بر زبان آوردن نام خدا 
در بياباني آتش بيفروزيم و ندانسته به جن ها يا بچه هايشان 
ــي نخواهيم  صدمه بزنيم از آن روز به بعد ديگر روي خوش

ديد. 
ــت كه در فرهنگ  ــدا هم از اين بابت اس ــام خ آوردن ن
ــم اهللا مي ترسد و پا به فرار  ــت كه از بس ما جن موجودي اس

مي گذارد. 
 همه بدي هاي جن 

جن كافر، جن مومن ؛ اگر ترسي از جن و بدي  هايش در 
ــت از بابت جن هاي كافر است كه در باور ايرانيان  دل ماس
ــي براي آزار  ــت و مهيب دارند و از هيچ تالش چهره اي زش

مردم فروگذار نيستند. 
ــكل هاي مختلف  ــت كه به ش بدي اين جن ها اين اس
ــزال، گاو نر، كبوتر، گربه  ــكل مار، بز، غ درمي آيند مثال ش
(بويژه گربه سياه)، سگ، موش، گورخر، سوسمار، خارپشت 
يا حتي شتر مرغ تا بتوانند راحت تر به اهدافشان برسند. آزار 

اين دسته از جن ها هم بيشتر به چند گروه مي رسد از جمله 
به زناني كه تازه زايمان كرده اند. 

با اين كه حاال باور عامه مردم نسبت به اين موضوعات 
ــا هنوز از بابت  ــا ته دل خيلي از م ــده، ام تا حدي عوض ش
ــايد به  ــده و ش خطراتي كه زائو را تهديد مي كند صاف نش
ــاور دارند زن تازه  ــه هنوز هم مردم ب ــت ك همين علت اس
ــت  ــوزادش را نبايد تا ده روز تنها گذاش ــرده و ن ــان ك زايم
ــه ديدن  ــي نبايد ب ــك كس ــي نزدي ــنايان خيل ــز آش و بج
ــكل  ــان را به ش ــت جن ها خودش آنها برود چون بعيد نيس

ــان ــر درآورند و با اين روش به هدفش ــرد مورد نظ  ف
 برسند. 

ــا عده اي  ــش، ام ــن بخ در اي
ــام آل  ــاي واژه جن از ن ــه ج ب

استفاده مي كنند كه تقريبا 
يكساني  ــرارت هاي  ش

ــو و نوزادش  عليه زائ
ــد.  مي ده ــام  انج
ــگ  فرهن در 
ــران،  اي ــه  عام
ــت  آل زني اس
ــت ها  ــه دس ك
ــاي  پاه و 
و  ــتخواني  اس
الغر دارد، رنگ 
سرخ  چهره اش 

ــي او از گل  و بين
ــت، كارش هم  اس

ــه جگر  ــت ك اين اس
ــازه زايمان كرده را  زن ت

در زنبيل مي گذارد و مي برد! 
ــود كه  چنين زني جن زده مي ش

اگر جگردزديده شده اش از آب نگذرد 
اميد بهبودش وجود دارد. 

ــهري، اما اين باور رو به كمرنگ شدن  در محيط هاي ش
ــور اعتقاد به آل،  ــياري از نقاط كش مي رود، ولي هنوز در بس
اعتقادي راسخ است و براي فرار از دست او يا در گوشه اتاق، 
ــير را در آن نزديكي  ــند يا تفنگ و شمش پياز به نخ مي كش
ــود جن از فلز بويژه از آهن   قرار مي دهند (چون گفته مي ش
ــد) و دور رختخواب زن و نوزاد، طناب پشمي سياه  مي ترس

مي گذارند. 
ــرفت هاي  ــكي پيش ــگ ما با اين كه علم پزش در فرهن
ــه بسياري از بيماري ها را توضيح داده،  زيادي كرده و ريش
ــا هنوز هم در برخي نقاط جن عامل ايجاد بيماري صرع  ام
شناخته مي شود. مردمي كه چنين اعتقادي دارند مي گويند 
جن كه در جلد كسي برود او مبتال به تشنج مي شود و تا جن 

از وجود او بيرون نيايد اين بيماري درمان نمي شود. 
ــان ها نيز  ــر انس ــر به س ــا در فرهنگ عامه ما س جن ه
ــته باشند، بعيد  ــوخي داش ــي ش مي گذارند. مثال اگر با كس

آنها كه
در فرهنگ عامه ايراني

مريم خباز  /   گروه جامعه 

افرادي كه ادعاي ارتباط با ارواح را دارند، بيشتر چه 
كساني هستند؟ 

ابتدا بايد تاكيد كنم موضوع ارتباط با ارواح بر اين اساس 
استوار نيست كه آيا روح وجود دارد يا نه و آيا اين افراد راست 

مي گويند يا دروغ. 
ما روان شناسان معتقديم از طريق نگاه كردن به سه گروه 
ــاي ارتباط با ارواح را دارند بايد اين  ــراد كه به نحوي ادع از اف

موضوع را از ديد روان شناسي بررسي كنيم. 
گروه اول افرادي كه با هدف كسب درآمد و شيادي چنين 
ادعايي دارند كه اين افراد خودشان به دو دسته ديگر تقسيم 
مي شوند؛ دسته اول، آنهايي كه اصال ارتباطي با ارواح ندارند 
و خودشان هم اين موضوع را مي دانند و صرفا تظاهر به اين 
ــب دعانويس و رمال اين نقش را  ــاط مي كنند، اما در قال ارتب
ايفا مي كنند. دسته دوم كساني هستند كه از اين راه كسب و 
ــان هم باور دارند چنين  كار و درآمد دارند، اما به نوعي خودش

ارتباطي وجود دارد. 
ــل اختالالت  ــه به دلي ــتند ك ــرادي هس ــروه دوم اف گ
ــي مانند اختالالت اسكيزوئيد،  ــده در روان شناس شناخته ش
ــم و حاالت ديگر كه به  ــخصيت مختلف، توه اختالالت ش
ــود، فكر مي كنند  ــاري و اختالل از آن ياد مي ش ــوان بيم عن
ــت هم مي بينند و هم حس  ــن ارتباطي دارند و در حقيق چني

مي كنند، اما دليل تصور آنها بيمارگونه است. 

ــان درآمدزايي  ــي از اين افراد از اين راه براي خودش برخ
ــياري از  ــتند، بس ــز واقعا بيمار هس ــده اي ني ــد و ع مي كنن
ــكيزوفرني در بيمارستان هاي رواني يا در مطب  بيماران اس
ــكان كه ادعا مي كنند با ارواح يا نيروهاي فرازميني  روانپزش

در ارتباط هستند در همين گروه جاي مي گيرند. 
ــالالت رواني  ــتند كه دچار اخت ــوم افرادي هس گروه س
نيستند و هدف شان هم كسب و كار و شيادي نيست. اين افراد 
معموال افرادي هستند كه تجربياتي دارند كه ما روان شناسان 
به آن تجربيات معنوي مي گوييم، به عبارت ديگر به اين افراد 
احساساتي دست مي دهد و افكار و تصوراتي دارند كه آنها را به 

دنيايي فراتر از دنياي فيزيكي خودشان مرتبط مي كند. 
ــت  ــم تاكيد مي كنم اينجا بحث ما اين نيس ــا باز ه منته
ــاله اين كه فرد تا چه اندازه  ــت يا نه؟ مس كه اينها واقعي اس
ــناس به آن نگاه  ــت. چيزي كه ما به عنوان روان ش آگاه اس
ــت كه اين فرد در كدام يك از اين سه دسته  مي كنيم اين اس

قرار مي گيرد. 
ــانه هايش  ــت يا نه، عالئم و نش ــه فرد بيمار اس اين ك

ــت بلكه كيفيت  ــت كه با روح در ارتباط اس اين نيس
ارتباط هم اهميت بسزايي دارد. يكي از اين موارد 
ــت كه آيا فردي كه چنين ادعايي دارد از  اين اس
ــب مي كند؟ در  اين راه نفعي براي خودش كس
ــم فردي كه تجربه معنوي  اكثر مواقع مي بيني
دارد چيزي كه ما نامش را توهم مي گذاريم براي 

او يك تجربه سازنده است پس نيازي ندارد از اين 
ــاني به ديگران  تجربه و توانايي حتي براي سودرس

استفاده كند. 
ــرد ادعا مي كند  ــي هم مي بينيم ف در مواقع

ــبت به  ــت كرده و نس ــالن روح صحب ــا ف ب
ــدار  موضوعي به او هش
ــت كه پيغام او را  داده اس

ــي برساند و درباره  به كس
موضوعي به وي تذكر دهد، 

در اين شرايط فردي كه مدعي 
ــت  ــت خود را آلت دس ارتباط با روح اس

روح نمي كند، حتي به نفع خودش هم پولي 
از شما نمي گيرد. 

ــاال به دليل  ــت كه احتم ــن فقط تجربه اي اس اي
ــود در حال  ــي كه فرد دارد متوجه مي ش توانايي هاي

ــع عواقب و  ــه در آن مقط ــت، البت ــاق افتادن اس اتف
عوارضي هم برايش 
ــر هم  ــدارد و اگ ن

ادعا باچ

پوران محمدي /  گروه جامعه 

ــم و با او حرف  ــب مي بين ــر ش ــزرگ را ه ــن روح پدرب «م
ــا به تو درباره عواقب  ــته ت ــن خواس ــم»، «روح از م مي زن

اين تصميم هشدار بدهم»
ــما هم در اطراف تان با افرادي برخورد كرده ايد  ــايد ش ش
كه ادعا مي كنند با دنياي ارواح، ماوراءالطبيعه و نيروهاي 

فرازميني در ارتباط هستند. 
آيا اين افراد بيمارند؟ آيا بايد از اين افراد ترسيد يا نگران شان 
بود؟ افرادي كه ادعاي ارتباط با ارواح را دارند داراي چه 
خصوصيات شخصيتي هستند؟ واكنش اطرافيان در برابر 

آنها بايد چگونه باشد؟ 
ــهيدي، روان شناس و دانشيار دانشگاه  ــهريار ش دكتر ش
شهيد بهشتي معتقد است ادعاي ارتباط با ارواح به نوعي 

ريشه در اختالالت شخصيت دارد. 
وي تاكيد مي كند در صورتي كه اين موضوع روند طبيعي 
ــعاع خود قرار دهد، براي كنترل  زندگي فرد را تحت الش
اين وضع حتما بايد از يك روان شناس و در صورت لزوم 

روانپزشك كمك گرفت. 
گفت وگوي ما با دكتر شهريار شهيدي را بخوانيد.

اشاره

حقيقت جن از نگاه اسالم
جن ها مي توانند به انسان آسيب برسانند، اما آنها به هر انساني لطمه نمي زنند

آيا جن ها وجود مادي دارند؛ يعني انسان مي تواند 
آنها را ببيند؟

  جن ها وجود مادي دارند، آنها موجوداتي بسيار لطيف، 
ظريف و پرسرعت هستند كه حتي سرعتشان بسيار بيشتر 
ــا از يمن تا  ــراي رفت و آمد جن ه ــت. مثال ماج ــور اس از ن
ــنيده ايم كه در آن جن ها به حضرت  ــطين را همه ش فلس
ــدن و پاشدن  ــليمان مي گويند كه در فاصله بين بلند ش س
ــما از روي زمين، ما مي توانيم از يمن تا فلسطين را طي  ش
ــر اين موجودات را  ــم س ــان نمي تواند با چش كنيم، اما انس
ــرفته هم نمي توان از آنها  ــتگاه هاي پيش ببيند، حتي با دس

تصويري گرفت.
ولي بعضي افراد مدعي هستند در طول زندگي شان، 

جن را با چشم خودشان ديده اند؟
ــدارد، چون جن ها نمي توانند به  چنين چيزي امكان ن
ــم انسان بيايند، اما گاهي صورت برزخي آنها مي تواند  چش

به چشم انسان بيايد.
اين صورت برزخي چطور است؟

ــبح است كه به چشم  اين صورت برزخي به صورت ش
انسان مي آيد، اما واقعيت عيني ندارد؛ يعني اين تصاويري 
ــت،  ــم كه گاهي افراد ادعا مي كنند تصوير جن بوده اس ه
ــت و وجود واقعي آنها را هيچ  تنها صورت برزخي جن هاس

انساني نمي تواند ببيند.
را  نمي توانند جن  آيا خواص و خوبان جهان هم 

ببينند؟

ــد، اما خواص مي توانند  ــي آنها هم نمي توانند ببينن حت
ــي از آنها را در ذهن  صورت برزخي جن ها را ببينند و عكس

خود ثبت كنند.
جن ها در كجا زندگي مي كنند؟

ــالمي و تحقيقات ديني، اين گونه معلوم  از روايات اس
شده است كه جن ها در جاهايي مثل صحراهاي بي جمعيت 
ــاني وجود ندارد يا در  ــي مي كنند كه در آن هيچ انس زندگ

جاهايي زندگي مي كنند كه بسيار كثيف باشد.
يعني جن ها روي كره زمين زندگي مي كنند؟

 بله، قطعا آنها روي كره زمين زندگي مي كنند.
آيا جن ها هم مثل انسان، مي خورند و مي آشامند؟

ــان و جن  ــان، خداوند خطاب به انس ــوره الرحم در س
ــان را تكذيب  ــت پروردگارت ــه كدامين نعم ــد ك مي گوي
ــيدن و ازدواج  ــد و از اين نعمت ها به خوردن، نوش مي كني
ــان مي دهد كه جن ها هم مثل  ــاره شده است و اين نش اش
انسان مي خورند، مي آشامند، ارتباط هاي اجتماعي دارند و 

حتي از زيورآالت استفاده مي كنند.
جن ها هم پيامبر دارند؛ يعني از جنس خودشان، 

تاكنون پيامبري مبعوث شده است؟
ــان كامل نيست، ولي از لحاظ جسمي  نه، جن ها عقلش
ــد حتي يك كوه را تكان دهند، به همين دليل نيز  مي توانن
ــيده اند، پيامبري از  چون جن ها به درجه كمال عقلي نرس

ميان آنها مبعوث نشده است.
اين موجودات مي توانند به انسان آسيب برسانند؟

ــان آسيب برسانند، اما آنها  بله، جن ها مي توانند به انس
به هر انساني لطمه نمي زنند.

چه گروه انسان هايي در معرض آسيب جن ها قرار 
دارند؟

ــيب مي زنند. افراد  ــان ها آس ــا به دو گروه از انس جن ه
ــاني كه مي خواهند  ــل و كم ايمان و همچنين كس كم عق
جن ها را اذيت كنند و به تسخير خود دربياورند، مورد تهديد 

جن ها قرار دارند.
پس يعني انسان مي تواند جن ها را به تسخير خود 

دربياورد؟
ــخير  ــان اين توانايي را دارد كه جن ها را به تس بله، انس
ــان دارند،  خود درآورد، زيرا آنها درجه عقلي كمتري از انس

اما اين كار از نظر شرعي درست نيست.
خود  تسخير  به  را  جن  مي تواند  انسان  چگونه 

درآورد؟
با يكسري رياضت هاي باطل مي شود اين كار را انجام 
ــود، مثال  داد، اما رياضت هايي كه در راه خدا انجام نمي ش

رياضت مرتاضان هندي از نوع باطل و حرام است.

جن گيري حقيقت دارد؛ چون خيلي ها اعتقاد دارند كه 
مي توانند جن را از بدن انسان خارج كنند و جن گيرها از 

اين راه، پول هاي خوبي به دست مي آورند؟
ــزار نفري كه ادعاي جن گيري دارند، فقط يك نفر  از ه
از آنها درست مي گويد، اما توصيه نمي كنيم كه افراد براي 

دور شدن از جن نزد اين انسان ها بروند.
پس براي دور شدن از خطر احتمالي جن ها، چه 

بايد كرد؟
ــادق(ع)، خواندن چهار  ــاي امام ص ــق توصيه ه مطاب
ــن و تنها نماندن،  ــل به معصومي «قل» قرآن كريم، توس
ــر جن ها رهايي  ــه مي تواند ما را از خط ــت ك راه هايي اس

بخشد.
آيا شيطان پرستي هم نوعي تسخير جن است؟

ــت، در سوره كهف، آيه  ــيطان هم از گروه جن هاس ش
ــاره شده است. شيطان قبل از  50 به اين موضوع كامال اش
انسان به وجود آمده است و او نيز از جنس جن است. گفته 
ــود كه پس از تولد هر انسان، شيطان دستور مي دهد  مي ش

كه دو جن براي گمراهي آن انسان متولد شود.
ــيطان، مجموعه اي از قدرت هاي خارق العاده دارد و  ش
ــت و برخي افراد تالش  ــن قدرت را هم از خدا گرفته اس اي

مي كنند با تسخير شيطان، از قدرت او سوء استفاده كنند.
پس انسان مي تواند از قدرت جن ها براي پيشبرد 

مقاصدش استفاده كند؟
بله، برخي انسان ها از طريق غيرشرعي تالش مي كنند 
ــخير خود درآورند و از آن براي تشخيص  كه جن ها را در تس
آينده، رفتن به آسمان ها و كارهاي غيرعادي استفاده كنند.

ازدواج انسان و جن ممكن است؟
ازدواج بين جن و انسان از نظر فيزيكي كه وجود ندارد، 
چون اصال جنس فيزيكي آنها با هم فرق دارند، امامطابق 
ــان زن  ــي و روايات، جن ها هم بين خودش ــاي قرآن آيه ه
ــل دارند و حتي  ــد، ازدواج مي كنند و توليد مث ــرد دارن و م
ــد ــت خواهن ــان بازخواس ــت اعمالش ــت، باب  در روز قيام

 شد.

ــالمي  ــي و روايت هاي اس ــاي قرآن ــر آيه ه ــر از منظ اگ
ــت  ــگاه كنيم، جن موجودي اس ــن» ن ــوع «ج ــه موض ب
ــده ــاره ش ــز به وجود آن اش ــرآن ني ــود دارد و در ق ــه وج  ك

 است.
موضوع جن يكي از بحث هاي مورد عالقه مردم است كه 
كنجكاوي بسياري درباره آن وجود دارد و كمتر كسي است 
كه از خود نپرسيده باشد جن ها چگونه موجوداتي هستند؟ 

ــانند  ــيب مي رس ــان آس كجا زندگي مي كنند؟ آيا به انس
ــش هاي ديگري كه در زير به برخي آنها  ــيار پرس و بس

پاسخ داده ايم. 
حجت االسالم و المسلمين دكتر محمد روحي، كارشناس 
ــگاه تربيت مدرس  علوم ديني و عضو هيات علمي دانش
ــياري از اين  ــت كه در گفت و گو با «جام جم» به بس اس

پرسش هاي رايج پاسخ مي دهد.

اشاره

ماهيت جن چيست؟
حجت االسالم والمسلمين حسن رمضاني/ پژوهشگر و مدرس حوزه علميه قم

قبل از بحث درباره وجود جن، بهتر است اشاره اي به لفظ و ماده «جّن» داشته باشيم. ماده «ج ن ن» داللت بر خفا و پوشش مي كند. 
ــتيم از او تعبير كنيم از اين ماده استفاده مي كنيم.قطعا آنها نيز مخلوق  ــد اگر خواس ــيده و مخفي بوده باش يعني هر چيزي كه به نوعي پوش
خداوند متعال هستند و مانند انسان ها مكلفند و براي عبادت و عبوديت و رسيدن به يقين خلق شده اند. خداوند در قرآن مي فرمايد: من 

جن و انس را نيافريدم جز براى اين  كه عبادتم كنند [و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند.] (سوره ذاريات /  آيه 56)
جن ها از آتش هستند و انسان ها از خاك. خداوند مي فرمايد: و جن را از شعله هاى مختلط و متحرك آتش خلق كرد. (سوره الرحمن /  

آيه 15)
آنها ماده هستند و لذا در عالم ماده زندگي مي كنند. البته عالم ماده، طبق معمول پايين و باال دارد و چون ناري هستند و حرارت ها به 
قسمت باال صعود مي كند، لذا آنها در باالي عالم ماده هستند،  اما ما انسان ها از خاكيم و خاك سرد و سنگين است، بنابراين طرف پايين 
عالم ماده و در زمين هستيم.جن ها مثل ما انسان ها مكلف هستند و در قيامت، حساب و كتاب دارند و بهشت و جهنم براي آنها نيز هست.

خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: در آن روز به آنها مى گويد: اى گروه جن و انس! آيا رسوالنى از شما به سوى شما نيامدند كه آيات مرا 
برايتان بازگو مى كردند و شما را از مالقات چنين روزى بيم مى دادند؟! آنها مي گويند: بر ضد خودمان گواهى مى دهيم (آرى) ما بد كرديم 

و زندگى (پر زرق و برق) دنيا آنها را فريب داد و به زيان خود گواهى مى دهند كه كافر بودند. (سوره انعام / آيه 130)
به هر حال، ارتباط با جن در شرع مقدس، ممنوع و حرام است و جز در موارد استثنايي كه در فقه بيان مي شود، جايز نيست.

هدف از آفرينش جن
حجت االسالم ولي اهللا نقي پور/ استاد دانشگاه در حوزه علوم قرآني و حديث

چهار مقوله انديشه، اداره، قدرت و عمل در ارتباط انسان با جن تاثيرگذار است كه دو حوزه اول به طور 
ــته تقسيم مي شوند؛  ــت. طبق كالم الهي، جن ها به دو دس ــياري بر اين رابطه خواهند داش معمول تاثير بس
ــتند كه نقش  ــلمان هس ــه الهي دارند و گروهي ديگر نيز مس عده اي از آنها كافرند كه نقش منفي در انديش

مهم و مثبت در انديشه الهي دارند.
نقش اساسي جن، انديشه و تصميم سازي است و انسان بايد اين موضوع را بپذيرد و خود را با اين موضوع 

وفق دهد تا بتواند از بررسي رفتاري آنها به چگونگي خلقت آنها برسد.
انسان و جن دو موجودي هستند كه اختيار عمل دارند. بعضي از فعاليت هايي كه در وراي زندگي مادي 

جن ها وجود دارد با زندگي انسان مشترك است.
ــت و يك  ــه مقام عبوديت و بندگي اس ــيدن ب ــده هدف از خلقت اين دو موجود رس ــه ش ــرآن گفت در ق
ــاس موازين ديني همان طور كه انسان در عالم خود  ــده است. براس ــتقيم براي اين دو تعيين ش ــير مس مس
ــن موضوعات را در زندگي  ــواده، اجتماع و موارد ديگر دارد، جن ها نيز اي ــاط با خان ــئوليت هايي در ارتب مس

خود دارند.
منبع: برنامه «اين شب ها» از صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران

قاتل ها معموال وقتي پاي ميز محاكمه نشانده مي شوند، بهانه هاي عجيب و غريب زيادي مطرح مي كنند. براي نمونه 
مدتي قبل مرد جواني به نام احمد به اتهام قتل، دادگاهي شد و ادعا مي كرد چون دوستش جن ها را سراغش مي فرستاده تا 
اذيتش كنند، دست به قتل زده است. شاهدان اين حادثه تلخ مي گويند احمد و دوستش علي هر دو به مخدر شيشه اعتياد 
ــكل كه آنها بيشتر مواقع در تعميرگاه علي كه در جنوب شرق تهران قرار داشت، شيشه مي كشيدند و  ــته اند به اين ش داش
عاقبت همين مصرف مخدر شيشه باعث شد يكي از آنها دچار توهم شده و ديگري را با اين بهانه كه با اجنه ها ارتباط برقرار 
كرده، بكشد. شاهدان اين جنايت ادعا مي كنند قاتل مدام از اين حرف مي زده كه دوستش براي اذيت كردن او چند جن را 
اجير كرده است. به همين دليل روز حادثه احمد در حالي كه چاقويي زير پيراهن خود پنهان كرده بود به تعميرگاه مقتول 
رفته و او را با چند ضربه چاقو از پا در مي آورد، به اين ترتيب شاهدان ماجرا بالفاصله با پليس تماس گرفته و به اين شكل 

ماموران كالنتري 157 تهران قاتل شيشه اي را در صحنه جنايت دستگير مي كنند. 

ــت كه يك كالهبردار بتواند به  ــخت اس  باوركردنش س
ــباب و اثاثيه منزل يك خانواده  بهانه جن زده بودن اعضا، اس
ــا اين ماجرا مدتي قبل در  ــا تومان به جيب بزند، ام ميليون ه
تهران اتفاق افتاد و در جريان آن ماموران پليس آگاهي تهران 
زن ميانسالي را دستگير كردند كه به بهانه جن گيري عالوه 
ــباب و اثاثيه  ــب زدن ميليون ها تومان پول نقد، اس ــر به جي ب
خانه طعمه خود را هم صاحب شده بود. او براي عملي كردن 
نقشه اش به طعمه خود گفته بود، جن ها زندگي اش را تسخير 
ــكالت آنها يعني از درد پاي پدرش تا بد  كرده اند و همه مش
اخالقي همسرش به دليل حضور جن هاست، اما زن شياد به 

ــده و بايد از شر آن رها شوند. به اين ترتيب زن  ــم ش ــايل خانه آنها هم طلس همين مقدار قانع نبود و به طمعه اش گفت، وس
ــرانجام با پيگري هاي  ــت و س ــباب و اثاثيه و حدود پنج ميليون تومان از طعمه خود گرفت و پا به فرار گذاش كالهبردار اس

كارآگاهان پليس در حالي به دام افتاد كه اسباب و اثاثيه طعمه اش را در خانه خود به كار گرفته بود.

ــه كمك اجنه بيماران را درمان مي كنم؛ اين جمله  ب
ــا مي كرد، اجنه به  ــيادي بود كه ادع مخصوص زن ش
ــاي صعب العالج را  ــه بيماري ه ــان هم او روش درم
ــد. راز كالهبرداري هاي اين زن زماني فاش  مي گوين
ــه  ــد كه طعمه هاي او بعد از پرداخت پول و چند جلس ش
ــان بهبود پيدا نكرد و ناچار براي پس  درماني بيماريش
ــت به دامن ماموران پليس شدند.  گرفتن پول خود دس
ــردار كه تحصيالتش تا  ــت بدانيد زن كالهب جالب اس
ــب دادن طعمه هاي خود  ــيكل بود براي فري مقطع س
ــاي راديولوژي خود را در  ــت عكس ه از آنها مي خواس
ــي آنها و كمك گرفتن از  اختيارش بگذارند تا او با بررس

اجنه برايشان نسخه بپيچد. 
ــت  ــياد آنقدر براي خود بازار داغي درس ــن زن ش اي
ــيدند و  كرده بود كه بيماران جلوي خانه او صف مي كش
در طول روز نوبت ويزيت به تعدادي از بيماران ساده لوح 
ــوران پليس در تحقيقات  ــيد. عالوه بر اين مام نمي رس
خود متوجه شدند زن كالهبردار از طعمه هاي خود براي 
ــزار تومان گرفته و به آنها وعده داده  ــت ده تا 30 ه ويزي
ــم،  كه به كمك اجنه، انرژي درماني و باطل كردن طلس
بيماريشان را درمان كند. با به دست آمدن اين اطالعات 
ــتان البرز  ماموران به محل زندگي زن كالهبردار در اس
ــفيد، مهر  ــدار زيادي مهره هاي س ــا مق ــد و او را ب رفتن

باطل كردن طلسم و لوازم دعا نويسي دستگير كردند.

ــراي يك خانواده  ــت جن ها ب عمل جراحي به دس
ــون تومان آب خورد.  ــاده لوح 380 ميلي ثروتمند، اما س
ــورده بودند كه مي گفتند  ــيادي را خ آنها فريب زوج ش
ــي كنند تا بال و خطر از  ــان را جراح اجنه بايد فرزندانش
ــوهر رمال، ادعا مي كردند آنقدر  ــود. زن و ش آنها دور ش
ــد كه گاهي آنها را  ــه ارتباط خوبي برقرار كرده ان با اجن
ــه بهانه هاي  ــد. كالهبردارها ب ــي  صدا مي زنن داداش
ــا اين كه جن ها در  ــي مانند فراري دادن اجنه ي مختلف
شكم دختر و پسر خردسال خانواده تخم ريزي كرده اند 
ــوند تا خطر بزرگي كه  ــت اجنه جراحي ش و بايد به دس
ــود ميليون ها تومان به  آنها را تهديد مي كند برطرف ش

جيب زده بودند.
ــياد براي جلب اعتماد طعمه خود ادعا كرده    زوج ش
ــم  ــت كه با چش ــاس اس بودند عمل جراحي آنقدر حس
غيرمسلح ديده نمي شود و تنها از عهده جن ها برمي آيد. 
ــود فرزندان  ــوم خ ــه ش ــا براي عملي كردن نقش آنه
ــك روز بعد آنها را  ــل گرفته و ي ــاده لوح را تحوي زوج س
ــان بازگرداندند و ادعا كردند  ــوش به پدر و مادرش بي ه
ــت. پس از  ــل جراحي جن ها موفقيت آميز بوده اس عم
ــدند فريب كالهبردارها  مدتي زوج مالباخته متوجه ش
ــرا را با ماموران پليس  ــد به همين دليل ماج را خورده ان
ــد از چهره نگاري از  ــتند، ماموران هم بع درميان گذاش
ــترده متهمان را دستگير و به  متهمان و تحقيقات گس

اداره پليس منتقل كردند.

وجود جن يا موجودات ماورايي در خانه هاي مسكوني 
يكي از سوژه هاي داغ فيلم هاي سينمايي است، اما اين 
ماجراها هميشه در عالم فيلم و برنامه هاي نمايشي كليد 
نمي خورد، مدتي قبل اهالي يك آپارتمان مسكوني در 
شمال تهران به دليل سر وصداهاي عجيبي كه شب ها 
از درون يكي از واحدهاي ساختمان به گوش مي رسيد 
تصميم به ترك خانه خود گرفتند، اين ماجرا وقتي رنگ 
و بوي جدي تري به خود گرفت كه يكي از ساكنان اين 
آپارتمان به نام ناهيد به همسايه هايش گفت شب ها سر 
و صداهاي عجيبي را مي شنود. برخي ساكنان آپارتمان 
كه باور اين قضيه برايشان مشكل بود، تصميم گرفتند 
خودشان ماجرا را از نزديك بررسي كنند به همين دليل 
ــپري كرده و  ــبي را در واحد جن زده س تعدادي از آنها ش
ــر و صداهاي مشكوك را  هنگامي كه با گوش خود س
شنيدند در تصميم خود براي فروش آپارتمان جدي تر 
شدند، اما مدتي بعد درحالي كه ناهيد مشغول جمع آوري 
وسايل خانه اش بود با صحنه عجيبي روبه رو شد؛ چند 
بلندگوي كوچك به طرز ماهرانه اي در البه الي اسباب 
ــده بود. آنجا بود كه زن  ــته ش و اثاثيه خانه او كار گذاش
ــناخته را پيدا كرد و ماجرا را با  جوان منبع صداهاي ناش
ماموران پليس درميان گذاشت. ماموران پليس هم بعد 
از تحقيقات اوليه دريافتند، مدتي قبل زن جوان با يكي از 
همسايه هاي خود كه مدير ساختمان هم بوده، اختالف 
ــاختمان هم براي اين كه زن  ــت. مدير س پيدا كرده اس
ــاختمان كند، خيلي ماهرانه  جوان را مجبور به ترك س
ــته و براي  ــاي كوچك را در خانه او كار گذاش بلندگوه
فراري دادن همسايه خود سناريوي خانه جن زده را كليد 

زده بود.

ــتگير شد كه  ــالي دس مدتي قبل در اصفهان زن ميانس
ــم و  ــاي خود به بهانه باطل كردن طلس ــي از طعمه ه از يك
ــرم طال و 60 ميليون تومان پول  ــردن بال يك كيلوگ دور ك
ــردار براي به جيب زدن طالها و  ــد گرفته بود. زن كالهب نق
ــه عجيبي كشيد بود. او  پول هاي نقد طعمه هاي خود نقش
ــت آورد  ــد از اين كه اعتماد اعضاي يك خانواده را به دس بع
ــدار داد تا مدتي ديگر بيماري خطرناكي گريبان  به آنها هش
آنها را خواهد گرفت، چرا كه اجنه براي اذيت و آزار اعضاي 
خانواده طلسم هاي سختي را به كار گرفته اند. زن شياد آنقدر 
خوب نقش بازي كرد كه وقتي به طعمه هايش گفت طال و 
ــوي اجنه نفرين شده و هر لحظه ممكن  جواهرات آنها از س
است يكي از آنها جان خود را از دست بدهد، اعضاي خانواده 
ــتند تا  ــتي همه طالهاي خود را در اختيارش گذاش دو دس
ــت  ــل كند، اما زن كالهبردار بعد از به دس ــم را باط او طلس
ــد تا اين كه پليس او را در  آوردن طالها و پول نقد ناپديد ش

مخفيگاهش شناسايي و دستگير كرد.

آدم و اثاثيه هاي جن زدهتوهم شيشه، جن ساخت

اين خانه جن داردجن ها و طالهاي طلسم شده

دكتر جن به اتاق عملجن هاي نسخه پيچ

  جن در آينه اخبار  وحوادث


