
 
  

  )مورد از خرافات قرآن ٩بررسی (   خرافات قرآنی
 
 
 

هستم و دين غير مقدس اسالم را ترک گفته و به   هروقت با مسلمانان روبرو ميشوم و به آنها ميگويم که من يک مرتد
را در متحير و شگفت زده ميشوند، اول از اينکه چطور من جرات ميکنم چنين حرفی  بيخدايی و خردگرايی گرويده ام بسيار

زيرا در مغز کم کار اين افراد  آنها بزنم و دوم از اينکه چگونه ممکن است من مسلمان بوده باشم و اسالم را ترک کنم، مقابل
که دقيقاً قوت و کمال انسانی در تغيير انديشه است و هر کسی   جزم انديش تغيير انديشه و ارتقای آن ضعف است، در حالی

  .و وحشت نباشد و از تغيير انديشه و آزاد انديشی در هراس ند بيانديشدميتوا همانقدر انسان است که
 

را بخوان!" و "وقتی مرده را در خاک ميگذارند  معموال بعد از يک امتحان کوچک و چند سوال مختصر مثل "سوره اخالص
ناراحت و غمگين ميشوند، اما  باالخره قبول ميکنند که من مسلمان بوده ام و بسيار ...چند رکعت نماز برايش ميخوانند؟" و

ميگويند، خوب پس از اولش هم  محض اينکه ميگويم من شيعه زاده شده بودم، لبخندی بر روی لبهايشان شکل ميگيرد و به
باز هم پيشرفت خوبی داشته ای، الحمد F! انشاء هللا بازهم  مسلمان نبودی و مشرک بودی، حال از شرک به کفر رسيده ای،

پس من  مسلمان ميشوی برادر! و بعد هم من لبخندی به آنها ميزنم و ميگويم شما مرا شاد کرديد، ا ميگويی وشهادت خود ر
اينکه روزگاری به اسالم و خرافات آن اعتقاد  از نظر شما از اول هم مسلمان نبوده ام، واقعا لطف داريد؛ زيرا من واقعاً از

ن ضربه ای به کسی جز خودم نزد، اما از اينکه چرا زودتر از گنداب مسلمانی م داشته ام، احساس خوبی ندارم، هرچند
  .خود را بيرون نکشيدم افسوس ميخورم خرافات

 
معموال بعد از اين بسيار دوستانه و محبت آميز  % جامعه اسالمی را نيز تشکيل ميدهند٩٠آری، برخورد اهل تسنن که 

ات و کج انديشی خود را رهايی بخشيدی، تشيع پر است از انحراف و  اين همه خراف  ميشود. ميگويند خوب کاری کردی که از
باشد و هزاران مطلب ديگر. و  آخر کدام آدم خردمندی ميتواند قبول کند که امام زمانی در اين همه سال پنهان شده دروغ،

آزاری و قبر پرستی و غيره راستين صيقه و تقيه و عزاداری و خود  اساساً مذهبی است مبتنی بر خرافات و جهالت. در اسالم
  .ميگويند ماهم اگر شيعه زاده ميشديم قطعاً آنرا رها ميکرديم وجود ندارد، حتی

 
تسنن دفاع کنم، هدف من اين است که نشان دهم خرافات  هدف من از نوشتن اين نوشتار اين نيست که از تشيع دفاع کنم يا از

 سيار مضحک تر از آنجه شيعيان بدان معتقدند در خود قرآن وجود دارد کهبلکه خرافاتی ب تنها در مذهب تشيع وجود ندارند،
  .هر انسان منصف و خردمندی را به انکار حقيقی بودن مطالب اين کتاب باز ميدارد

 
شايستگی قضاوت پيرامون مذاهب تشيع و تسنن را نداشته   شايد من به عنوان يک بيخدا و خردگرا چندان از نظر اسالميون

 من، اسالم راستين را اهل تسنن درک کرده اند و تشيع تنها يکی از فرقه هايی است که ا بطور کلی به نظر شخصیباشم، ام
اهل تسنن معتقدم تشيع ارتباط  توسط ايرانيان برای مبارزه با اسالم راستين تقويت شد و توسعه داده شد. من نيز همچون

اسالمی هستند. اما اين اسالم راستين نيز که هر فرقه از مسلمانان فکر  فاهيمچندانی با اسالم ندارد و مفاهيم آن در تضاد با م
خرافه و  برداشت و قرائت آنان از اسالم است نيز هرگز آتش دهان سوزی نيست، چيزی نيست جز مشتی ميکنند همان

يگر که به بررسی اصل نوشتارهای د مزخرفات بی ارزش که هيچ سودی در آن ديده نميشود. اما بحث در اين مورد را به
  .امامت ميپردازند وا ميگذاريم

 
بی  بپردازيم بايد به تعريف خرافه بپردازيم، خرافات در اصل عقايد قرآن اما قبل از اينکه به شمارش تعدادی از خرافه های

هداف خاص آنها را برای رسيدن به ا بنيان و باطل و بی اساس و موهوم و افسانه وار خوش آيندی هستند که ملتها يا افراد
  .حقايق طبيعی در تضاد هستند ميپرورانند و گسترش ميدهند. خرافات با واقعيت و

 
سرتاسر کتابی است خرافی، از ابتدا با داستان خرافی آدم و هوا  نوشتن اين نوشتار بسيار برای من دشوار بود، زيرا قرآن

عيسی را با ادبياتی  ن داستان نوح، يونس، خضر، موسی وميشود و داستانهای اسطوره ای و افسانه ای سامی همچو آغاز
واقعيت ها و حقايق نيست، بلکه تماماً اسطوره های ملی  ضعيف شرح ميدهد و به پايان ميرسد و در اين ميان هيچ اثری از

اين  در موردواقعيت به آنها زده شده است و به مشتريان اباطيل دينی فروخته شده است. و  يهوديان است که رنگ و لعاب
وجود دارد که خرافی بودن آنها را نشان ميدهد مثال به   روی همين تارنما شخصيت ها نوشتارها و گفتارهای بسياری

  .کنيد مراجعه! طوفان نوح، بيشتر شوخی تا جدی نوشتاری با فرنام
 
خرافات به شمار ميروند و معموال خرافاتی که بطور  قايد دينی يک ديندار برای يک ديندار ديگر تنها مشتی اباطيل وع

حساب ميشوند نيز خود روزگاری عقايد و باورهای دينی عده ای باورمند بدانها بوده  مشترک توسط همه دين داران خرافه



تا ميان انسانهای دانش دوست و  آموخته بسيار رواج و مقبوليت بيشتری دارد خرافات طبيعتاً در بين انسانهای دانش نا .اند
همواره خريداران بيشتری برای خرافات دينی يافت ميشود تا در  دانش پژوه، همچنين در جوامع روستايی و فقير و يکنواخت

  .کثرت گرا جوامع شهری و مرفه و
 

بزرگ، و شايد بزرگترين خرافه تاريخ، يعنی خدا بنا  برپايه خرافه ایهمچنين الزم به توضيح است که خرافات اسالمی خود 
مسلمانان،  آيد. لذا برای  تعريف خود قدير (توانای مطلق) است يعنی همه کاری از او بر می نهاده شده اند. و خدا نيز در

را نميتواند باور کند که انسان خردگ همچون برای کودکان هيچ چيزی غير ممکن به نظر نميرسد، يعنی در حالی که يک
يا ابراهيم به آتش افکنده شود و زنده و سالم از آن برون آيد (اين  عيسی کبوتری را از گل بسازد و سپس بدان جان بخشد

اينگونه مفاهيم افسانه   تورات به دانيال، اما در قرآن به ابراهيم نسبت داده شده است)، يک مسلمان وقتی با افسانه سامی در
لذا ميتوان گفت خداباور دين خوی بالقوه يک انسان  و ميشود چندان برايش باور کردن اين چيزها دشوار نيست،ای روبر

 خردگرا هيچ مفهوم نابخردانه را در صورت درک خرافی بودن آن نميپذيرد. در نتيجه اين خرافاتی است، و در مقابل انسان
خواست که بر خرافی بودن قرآن شهادت دهد، بلکه تنها ميتوان  از او خداپرست مسلمان ياد آور شد و به خرافات را نميتوان

باشد آگاه  را از اينکه چرا يک خردگرا نميتواند به قرآن و در نتيجه به اصل نبوت اعتقاد داشته با يادآوری اين مطالب او
، باشد که هر آنچه گرگان بيدار کرد کرد، يا اينکه حد اقل روح حقيقت جويی و شک ورزی علمی و خردگرايی را در او

  .اندکی از قوه عقالنيت خود سود ببرد دينفروش به او تزريق ميکنند گوسفندوار هضم نکند و
 

مطالب قرآن خرافه است، اما از ميان اين همه خرافه تنها به  بعد از اين مقدمه کوتاه بايد گفت که به ديده خردگرايانه بيشتر
رويا رويی با اهل تسنن به  ميکنيم تا در هنگام به اختصار بررسی ی خرافات است راتر از باق  چند مورد خرافه که مضحک

که دست کمی از بحار االنوار و حليه المتقين و غيره ندارند خود  آنها يادآوری کنيم که جدا از کتابهای مذهبی و احاديث آنها
 .موهومات و خرافات است قرآن نيز پر از

   
 
 هد هد صحبت کردن مورچه ها و  -١
 

 ٢٣تا  ١٨سوره نمل آيات 
نِس  َقاَلْت َنْمَلةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا  َوالطَّْيِر فَُهْم يُوَزُعوَن ؛ َحتَّى إِذَا أَتَْوا َعلَى َواِدي النَّْملِ  َوُحِشَر ِلُسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجّنِ َواْإلِ

ن قَْوِلَها َوَقاَل َرّبِ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتَكَ  اُن َوُجنُوُدهُ َوُهْم َال َيْشعُُروَن؛ فَتََبسَّمَ يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيمَ  َمَساِكَنُكْم الَ  الَِّتي أَْنَعْمَت   َضاِحًكا ّمِ
ا َعَليَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ  ْيرَ َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمتَِك ِفي ِعبَاِدَك الصَّ فََقاَل َما ِلَي َال أََرى اْلُهْدهَُد أَْم  ِلِحيَن؛ َوتََفقََّد الطَّ

بَنَّهُ َعذَابًا َشِديًدا أَْو َألَْذبََحنَّهُ أَْو لَيَأْتِيَّنِي َكاَن ِمَن اْلغَائِبِيَن؛ بِيٍن؛ َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفقَاَل أََحطُت ِبَما َلْم تُِحطْ  َألَُعذِّ ِبِه َوِجئْتَُك  ِبُسْلَطاٍن مُّ
 .تَْمِلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمن ُكّلِ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظيمٌ  ِمن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يَِقيٍن؛ إِّنِي َوَجدتُّ اْمَرأَةً 

 
می رفتند؛ تا به وادی مورچگان رسيدند مورچه ای گفت :  سپاهيان سليمان از جن و آدمی و پرنده گرد آمدند و آنها به صف

 برويد تا سليمان و لشکريانش شما را بی خبر در هم نکوبند؛ سليمان از سخن او لبخند زد گان ، به النه های خودای مورچ
ارزانی داشته ای به جای آورم و  و گفت : ای پروردگار من ، مرا وادار تا سپاس ، نعمت تو را که بر من و پدر و مادر من

در ميان مرغان   رحمت خود در شمار بندگان شايسته ات در آور؛ را بهکارهای شايسته ای کنم که تو خشنود شوی ، و م
سرش  چرا هدهد را نمی بينم ، آيا از غايب شدگان است؟؛ به سخت ترين وجهی عذابش می کنم يا : جو کرد و گفت جست و

زی دست يافته ام که تو  گفت : به چي را می برم ، مگر آنکه برای من دليلی روشن بياورد؛ درنگش به درازا نکشيد بيامد و
زنی را يافته ام که بر آنها پادشاهی می کند از هر نعمتی    ام؛ دست نيافته بودی و از سبا برايت خبری درست آورده

  .بزرگ دارد برخوردار است و، تختی
 

حرف ميزنند و به  و گنجشکها و سگ و گربه با يکديگر  اين آيات مرا ياد کارتون معروف سيندرال می اندازد که در آن موشها
نميتوانند با  لباس ميدوزند و اورا ياری ميکنند. البته حتی در اين داستان زيبا نيز موشها خانم سيندرال کمک ميکنند و برايش

ميفهمانند، در اين داستان قرآنی نيز که مثل ساير  سيندرال صحبت کنند بلکه با ايما و اشاره منظور خودشان را به سيندرال
 بربريت موج ميزند و پيامبر خدا به دليل غيبت هد هد ميخواهد سر او را ببرد، حيوانات سامی در آن توحش وداستانهای 

  .بايکديگر حرف ميزنند، و البته سليمان نيز زبان آنها را درک ميکرده است
 

يکردم و به خوبی تصوير کشيده شده بود باور نم من حتی وقتی کودک بودم نيز ماجرای سيندرال را که در کارتونی به
کنند،  آنقدر از هوشياری برخوردار نيستند که بتوانند اينگونه با يکديگر ارتباط برقرار ميدانستم که حيوانات حرف نميزنند و

کودکان واقعا اين ماجرا را باور کرده باشند.  چه برسد که بتوانند با انسانها رابطه گفتاری برقرار کنند، اما ممکن است ساير
قرآن را باور ميکنند واقعا کودکانه و بچه گانه فکر ميکنند، برای همين است که   ر من مسلمانانی که اين ماجراهایو به نظ

بودن مردمی بنا نهاده شده است  اللهی ها معتقدند مردم صغير هستند، و فلسفه واليت فقيه بر صغارت (کودکی) و نفهم حزب
مينامند، و البته چندان ناشايست نيست که قبول کنيم، اين مردم صغير  مسلمان که اين نابخردانه ها را قبول کرده و خود را



ولی است، چون ميزان   ولی و سرپرست دارند، همچنان که کودکی که ماجرای سيندرال را باور ميکند نيازمند به واقعا نياز به
  .نسانهای کم هوش صغيرفقيه برای ا شعورش به قدری نيست که برای خود تصميم بگيرد پس زنده باد واليت

 
يافته بود، و سليمان از درک گفتمانهای ساير جانوران  گويا سليمان از طرف هللا تنها به منطق الطير "زبان مرغان" آگاهی

 بسياری از مفسرين دانشمند اسالمی از جمله عالمه طباطباعی اين دانشمند و فيلسوف بزرگ عاجز بوده است، به همين دليل
را نيز فهميده است، اشاره کرده اند  تناقض که چرا سليمان که تنها زبان ماکيان ميدانسته است، زبانه مورچهبرای رفع اين 

احتماال مورچه بالدار بوده است، و مورچه های بالدار نيز جزو  که آن مورچه که حضرت سليمان با وی صحبت کرده است
اشاره  نيز درک ميکرده است، حضرت عالمه بعداً در الميزان آيند پس حضرت سليمان زبان آنها را پرندگان به حساب می

نيست که بتوانند با يکديگر صحبت بکنند و  ميکنند که گويا (!) جانورشناسان معتقدند مغز پرندگان و جانوران آنقدر پيشرفته
 رت فکر کردن را داده بود است وخداوند متعال به پرندگان در دوران سليمان اين قد يا اينقدر پيچيده فکر بکنند، لذا احتماالً 

از ديگر بزرگان (!) دينی نقل قول  بعداً از آنها گرفته است. البته عالمه هيچ کدام از اينها را از خود نساخته است بلکه
همانند خبرچينی شيال، کالغ سندباد است در کارتون زيبای سندباد و  ميکنند. ماجرای صحبت کردن هد هد و خبرچينی او نيز

  .بابا علی
 

اند و تمامی اين توجيهات مسخره برای پوشاندن  اينکه حيوانات و پرندگان روزگاری باهوش بوده اند و اکنون خنگ گشته
يکديگر اينگونه رابطه برقرار  و مخالفت با اين واقعيت که شانه به سر و مورچه و اين جانوران نميوانند با اين خرافات قرآن

بدانند و خبر چينی کنند، آنچنان که هد هد برای سليمان کرده است، به  نيستند که اسم کسی راکنند و اساساً آنقدر باهوش 
پايين می آورد. معلوم  توجيه کردن ها و ياوه گويی ها عالمه را در حد يک کمدين و طنز پرداز بی استعداد راستی اينگونه

در جنگل زندگی ميکند و هنوز تاريخدان و فيلسوفی از  نيست چرا پوپک (هدهد) با اين همه شعور، ذکاوت و فرزانگی هنوز
  .جامعه مرغان در نيامده است

 
داستان نيز ديده ميشود، سليمان ميخواهد سر هد  اما از همه اينها گذشته خوی وحشی گری و خشونت اسالمی حتی در اين

و  گويد برو و به آن زن بگو که اسالم بياورد،البته در ادامه داستان سليمان به هد هد مي هد بيچاره را ببرد و اورا بکشد! و
آزادمنشی و عمق جوانمردی پيغمبران اين  اال اورا نابود خواهيم کرد. و گويا چنان نيز ميکند، اينهم البته از عدالت و

  .کشيدند، يا حرف مرا قبول کن، يا تو را خواهم کشت مشعلهای آسمانی است که زمين را به آتش
 
  

  ت پنهانی به نام جنوجود موجودا  -٢
 

 ٢٧سوره حجر آيه 
 .السَُّمومِ  َواْلَجآنَّ َخلَْقَناهُ ِمن قَْبُل ِمن نَّارِ 

  .و جن را پيش از آن ، از آتش سوزنده بی دود آفريده بوديم
نيز وجود دارد، مردمان باستانی چون علت  جن يکی از خرافات شاخص قرآن است، حتی در قرآن سوره ای به نام جن

اتفاقهائی که می  بين موجودات ناپيدا و گم ميديدند و گمان ميکردند محصور را از چيزها را نميدانستند، همواره خود بسياری
محلی جامعه محمد بوده است. واژه جن به معنی   افتد معلول فعاليتهای اين موجودات نامرئی است. جن از موجودات خرافی

 در عربی به همين معنی داللت دارند، مثال جنان و جنين هردو در بدن پنهان نيز مخفی است، مشتقات و کلمات همخانواده جن
 .هستند

  
  :مينويسند تولدی ديگر دکتر شجاء الدين شفا، در مورد جن در کتاب

 
آدميان آفريده شده اند، ولی بخالف خود آنها که  قرآن از موجودات ناپيدای ديگری به نام جن نيز سخن ميگويد که شبيه"

بطوريکه  آنها، جز در موارد خاص، قادر نيستند. در قرآن اهميت خاصی به "اجنه: داده شده، را ميبينند، آدمها به ديدنآدمها 
 .انجيل سخنی از جن به ميان نيامده است آيه به آنان اختصاص يافته است، ولی در دو کتاب توحيدی ديگر، تورات و ۴٨

اعراب عصر جاهليت و از آنجا به قرآن و به معتقدات  ی بابلی به معتقداتاعتقاد به جن، اعتقادی است که از اسطوره ها
گروه  بابلی اوتوکوها (اجنه) موجوداتی ناپيدا بودند که از آتش آفريده شده بودند و به دو اسالمی راه يافته است. در اساطير

خوب اختصاصا "شدو" ناميده ميشدند حامی  هخوب و بد تقسيم ميشدند که هردوی آنها ارتباط تنگاتنگی با آدميان داشتند. اجن
و در عين حال خطرات ناشناخته ديگری بودند که آدميان بر آنها آگاه  و نگهبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگی

ده را بی آنکه دي از اين خطرات خبر داشتند. اين اجنته در سفر و در حضر و حتی در کوچه و بازار آدميان نبودند ولی جنيان
ميداشتند. در مقابل، اجنه بدکه "اديمو" خوانده می  شوند، همراهی ميکردند و در هنگام جنگ آنها را از تير دشمن محفوظ

تشويق  بودند و برای آنها انواع بيماری های گوناگون همراه می آوردند يا آنها به جنايت شدند پيوسته در پی آزار آدميان
ميکشاندند. اين گروه از اجنه شرور بر خالف ساير  ميبردند و خانواده ها را به جدائی ميکردند و گله هايشان را از ميان

 به بار نمی آوردند. انواع هفتگانه ای از آنها که در کوهستان مغرب زاده شده بودند جنيان ازدواج نميکردند و فرزندانی
سم دارشان بشناسند و برای دفع شرشان  ها را از پاهایعادتا در ويرانه ها يا در زير زمين ميزيستند و آدميان ميتوانستند آن



خوب نه تنها ميان خودشان ازدواج ميکردند، بلکه ميتوانستند با آدميان  از کاهنان و جادوگران کمک گيرند. در عوض جنهای
  .آميزند نيز در

 
سانه های اساطيری يونانی، ژرمنيو اشکال مختلف در اف  در قرآن اين عقيده بابلی و عربی دوران جاهليت، که مشابه آنرا به

آفريديم  ميتوان يافت، به صورت يک واقعيت آسمانی ارائه شده است: "اجنه را پيش از آدميان اسالو و فينيقی و آشوری نيز
)، کسانی بين اجنه و ٢٧حجر  -١۵الرحمن، ( )، و آنها را از آتش سوزان خلق کرديم۵۶تا مارا پرستش کنند (ذاريات، 

)، و ا لبته اين ١٠٠و کسانی نيز اجنه را شرکای خدا دانستند (انعام،  ) ۵٧ سبت خويشاوندی قائل شدند (ذاريات،خداوند ن
ازدحام آوردند(جن،  )، چون محمد برای دعوت به خدا قيام کرد طايفه جنيان بر او١۵٨دروغ ميگويند (صافات،  هردو دسته

کتاب مارا به راه هدايت ميبرد و الجرم ديگر به خدای  جب گفتند که اين) گروهی از اجنه آيات قرآن را شنيدند و با تع١٩
گوارا  )، اينها اسالم آوردند و البته اگر در راه راست پايدار بمانند خداوند به آنها آب٢و  ١واجد شرک نخواهيم ورزيد (جن، 

) و ما آنها را به  ١۵و  ١۴شدند (جن،  )، اما بعضی ديگر از آنها کافر ماندند و هيزم کش جهنم١۶نصيب خواهد کرد (جن، 
آنان ميگوئيم شما نيز جزو آن گروهی از اجنه و آدميان شويد که پيش از   و به  )١٧عذابی بسيار اليم معذب ميسازيم (جن 

از حيث تعداد بر  )، در روز محشر به اجنه خطاب شود که ای گروه جنيان، شما٣٨دوزخ داخل شدند (اعراف،  شما به آتش
نفرستاديم که آيات مارا بر شما بخوانند و شمارا از   ان فزونی گرفتيد، ولی آيا ما برای شما رسوالنی از جنس خودتانآدمي

  ).١٣٠ چنين روزی بترسانند؟ (انعام،
 

 کوشيده بودند خود را به آسمان برسانند تا در آنجا استراق به روايت قرآن، در دوران پيش از نزول اين کتاب گروهی از اجنه
است و   ولی اين جنيان پس از نزول قرآن دريافتند که آسمان شديداً تحت مراقبت باال آگاه شوند و از اسرار عالم  سمع کنند

). همچنين به حکايت ٩٩و  ٨ميگيرند (جن،  اجنه ای که قصد رخنه بدان را داشته باشند هدف تير شهاب مالئک پاسدار قرار
  ).١٧و فرماندهانی از گروه خودشان داشتند (نمل،  جنه بودندقرآن، بخشی از سپاهيان سليمان از ا

 
آيات قرآنی پيوسته نقش مهمی برای جنيان در زندگی  ادبيات اسالمی و احاديث و معتقدات عامه جهان مسلمان، با استناد به

 بازگشت محمد از طائف بهروايتی که طبری در "تفسير کبير" خود نقل کرده، در هنگام   روزمره مسلمانان قائل شده اند. طبق
بقدری تحت تاثر قرار گرفتند که  مکه، گروهی هفت نفری از جنيان در نخلستان "نخله" او را در حال خواندن قرآن ديدند و

خواستند که بدين اسالم در آيند. محمد پس از مسلمان شدن آنان مامورشان  همانوقت خود را به وی نشان دادند و از او اجازه
ديدار او رفتند و خبر دادند  ديگر را نيز به اسالم دعوت کنند. اجنه به تعهد خود وفا کردند و بعدها در مدينه به کرد که جنيان

قبيله در محلی در بيابان نزديک مدينه گرد آمدند تا اندکی بعد افراد  که همه قبيله آنها اسالم آورده اند و طبق درخواست آنان،
طبری: تفسير کبير، جلد دوم، (آنها آياتی از قرآن را قرائت کند. اين محل از آن ببعد وادی اجنه نام گرفته است پيامبر برای

  ).فصل هفتاد و پنجم
 

ز افراد سرشناس را زاده مشترک اجنه و  و کسانی ا مولفين اسالمی به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان روايت کرده
از کسی ياد ميکند که برادر شيری يکی از اجنه بوده است (وفيات االعيان، جلد سوم،  آدميان دانسته اند. ابن خلکان يتفصيل

از اجدادشان جن بوده است  ، ذهبی هوشمندی فراوان چندين دانشمند را که نام ميبرد ناشی از اين ميداند که يکی)٧۶ ص
دارد که آيا ميبايد اجنه ای را که در نماز جمعه شرکت   ). دميری بحث مفصلی در اين١۴٩(تذکره الحفاظ، جلد دوم، ص 

مجلسی  ) و محمد باقر٢۶۵منظور داشت يا بايد آنها را مجزا کرد؟ (کتاب الحيوان جلد اول، ص  ميکنند در آمار نماز گذاران
بصورت آدميان در آورده است (حليه المتقين  کرد جنيانی هستند که خداوند آنانرا از امام جعفر صادق روايت ميکند که طايفه

  ).فصل چهاردهم
 

فصل چند هزار حديث در ارتباط با  ١١٢جن" در  محدث معروف قرن هشتم هجری، ابن عبداله الشبلی در کتاب "فی احکام
است که در اصل جن هستند، و کسانی که با دست  حديثهای مربوط به سگهايی اجنه گرد آوری کرده است که از جمله آنها

مقاربت ميکنند، و جنيانی  يا مينويسند و اجنه در آنها رخنه کرده اند، و جن هائی که بطور نامشروع با زنان چپ کار ميکنند
توا صادر بدر را به پيغمبر خبردادند و جنهای فقيه که ف  که زنان را از شوهرانشان ميربايند، و اجنه ای که وقوع جنگ

  بدينکه آيا پيش از اسالم جنی به پيغمبری طايفه اجنه مبعوث شده بود؟ ميکنند، و احاديث مربوط
 

اگر اجنه از آتش آفريده شده اند که ماهيت مادی  در ميان فقهای مسلمان غالباً اين پرسش مورد بحث قرار گرفته است که
د در آتش دوزخ بسوزند؟ عالمه مطهری کوشيده است تا پاسخ قابل چگونه ميتوانن دارد چطور خودشان دارای جسم نيستند و

خودش جسم نيست، امروزه  برای اين پرسش بيابد:"اما درباره اينکه جن چون از آتش آفريده شده که جسم است چرا قبولی
با ابعادی بيشتر يا بعدی باشد، بلکه امکان دارد اجسامی  علما رسيده اند به اينکه ما فقط يکنوع جسم نداريم که جسم سه

  ٧صفحه  -اسطوره آفرينش  -تولدی ديگر           داشته باشند." کمتر در کراتی آتشين وجود
 

همانطور که در قرآن آمده است پيامبران برای اجنه نيز   .در کتب شيعه ماجراهای گوناگونی در مورد اجنه آورده شده است
اند.  ه مسلمان شيعه هستند! چون در ماجرای غدير خم در محل حضور داشتهمعتقدند تمامی اجن ارسال شده اند، اما شيعيان

همچنين ماجرای بسيار مضحکی در مورد  !اما رواياتی نيز آمده است مبنی بر اينکه امام علی با لشکر جنيان جنگيده است



د و به امام حسين گفت به کمک امام حسين آمد تا به او کمک کن جعفر جنی، شخصی که در روز عاشورا با لشکر جنيان
  .جنيان در لحظه ای تمام يزيديان را نابود سازم، و امام حسين اين را قبول نميکند اجازه بده تا با لشکر

 
اگر يک يا دوبار جن ديده اند که هيچ، اما اگر زياد جن  گروهی اصرار ميورزند که جن ديده اند، به اين افراد پيشنهاد ميکنم

 مراجعه کنند و در صدد رفع بيماری خود بر آيند، اين موضوع درخور توجه است که افرادی وانپزشکميبينند حتماً با يک ر
  ديده اند، ولی هيچ غربی ای تابحال جن نديده است.   (Vampire) در غرب يافت ميشوند که ادعا ميکنند خون آشام

  
 ، زيرا اين خرافات، خرافات منطقه ای و بومیادعا نکرده است که خون آشام ديده است همانگونه که هيچ شرقی ای تابحال

  .هستند و در جوامعی وجود خيالی دارند و در ساير جوامع ندارند
  
 
  قيامت جانور الهی در روز  -٣
 

 ٨٢سوره نمل آيه 
َن اْألَْرِض تَُكّلُِمُهْم أَنَّ النَّاسَ  َوإِذَا َوَقَع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا َلُهْم َدابَّةً     َكانُوا بِآَياتِنَا َال يُوِقنُونَ  ّمِ

 
آوريم که با آنان سخن بگويد که اين مردم به آيات ما   چون فرمان قيامت مقرر گردد، برايشان جنبنده ای از زمين بيرون می ،

   يقين نمی آوردند
 

 :زادگان مينويسندمسعود انصاری در پيام ما آ اين جانور افسانه ای نيز از حکايات هيجان انگيز قرآن است، دکتر
يکی از نشانه های رسيدن روز قيامت، ظهور حيوان غول  تمام قرآن ها، نوشتارها و حديث های مذهبی اسالم باور دارند که"

بزرگ   ژرفای زمين سر به در می آورد تا مردم را عذاب دهد. پيکر اين حيوان به اندازه ای پيکر شگفت انگيزی است که از
بزرگترين و معتبر ترين حديث نويسان  حتی شکل او را در ذهن مجسم کند. ابن ماجه و ابن حنبل ازاست که کسی نميتواند 

دارد، از ژرفای زمين بيرون خواهد آمد و گرد و خاک را از روی سرش  اسالم، مينويسند، اين حيوان که (دابه االرض) نام
از مشاهده او  موسی، پسر عمران را با خود دارد. مردم جانور ياد شده انگشتر سليمان پسر داود و عصای .تکان خواهد داد

يابند، زيرا اراده هللا ايجاب ميکند که آنها فرار  به ترس و وحشت می افتند و قصد فرار ميکنند، ولی به اين کار توفيق نمی
 غان ميکند و روینور ويژه ای به چهره مردم می اندازد و بينی غير مسلمانان را دا نکنند. اين حيوان با عصای موسی

پيشانی آنها مينويسد، (مومن) پس  پيشانی آنها مينويسد، (کافر) ولی افراد مسلمان و با ايمان را ستايش ميکند و روی
روی پيشانی آنها نوشته شده ، يکديگر را با فرنام (کافر) و يا  هنگامی که مسلمانان دورهم گرد می آيند، همانگونه که

گفتگو ميپردازد. (ابن  ياد شده، قدرت سخن گفتن دارد و با افراد مردم در باره رويداد روز قيامت بهجانور  .(مومن) ميخوانند
  ).حنبل ابن ماجه

 
.... 

از درون زمين مکه و يا کوه صنعا برخواهد خاست. قد  هوگز) بر پايه حديث های اسالمی مينويسد: (اين حيوان هيوال پيکر(
چشمان خوک اخته،   حيوانات گوناگون خواهد بود. بدين شرح که دارای سر گاو نر، متر و فروزه های گروهی از ٣٠آن 

پشت گربه، دم قوچ، پاهای شتر و صدای االغ  گوشهای فيل، شاخ های گوزن نر، گردن شتر مرغ، سينه شير، رنگ ببر،
 .ويدآگاه است، بجز اسالم و به زبان عربی سخن ميگ خواهد بود. اين حيوان از اصول تمام دينها

.... 
زمان ظهور حضرت قائم يا خود ولی عصر عجل هللا  الهی قمشه ای معتقد است اين جانور همان حضرت امير (ع) است که در

 ".تعالی فرجه تفسير شده است
مراجعه  نمل سوره ٢٨دابه االرض شاهکار هنری تفسير آيه  برای خواندن ادامه اين مطلب بسيار جالب به نوشتاری با فرنام

 .کنيد
   

 
  سينه فکر کردن توسط قلب در  -۴
 

 ۵سوره هود آيه 
وَن َوَما أَال إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصُدوَرُهْم ِلَيْستَْخفُواْ ِمْنهُ  ُدورِ  يُْعِلنُونَ  أَال ِحيَن َيْستَْغُشوَن ثِيَابَُهْم َيْعَلُم َما يُِسرُّ  .إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

دارند ،حال آنکه بدان هنگام که جامه های خود در سر  آگاه باش که اينان صورت بر می گردانند تا راز سينه خويش پنهان
  .می داند ، زيرا او به راز دلها آگاه است می کشند خدا آشکار و نهانشان را

 
 ١١٩سوره آل عمران آيه 



واْ َعلَْيُكُم األَنَاِمَل ِمَن اْلغَْيِظ قُْل ُموتُواْ  َوتُْؤِمنُوَن ِباْلِكتَاِب ُكّلِِه َوإِذَا لَقُوُكْم َقالُواْ آَمنَّا َوإِذَا نتُْم أُْوالء تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّوَنُكمْ َهاأَ   َخلَْواْ َعضُّ

ُدورِ    .ِبغَْيِظُكْم إِنَّ ّ�َ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ
 
دوست ندارند شما به همه اين کتاب ايمان آورده ايد  اه باشيد که شما آنان را دوست می داريد و حال آنکه آنها شما را،آگ

 ايمان آورده ايم و چون خلوت کنند ، از غايت کينه ای که به شما دارند سر انگشت خويش چون شما را ببينند گويند : ما هم
  .است ميريد، هر آينه خدا از سينه های شما آگاهبه دندان گزند بگو : در کينه خويش ب

 
نداشتند و فکر ميکردند انسان توسط قلبش فکر  اعراب در آن دوران از اينکه فکر کردن در مغز اتفاق می افتد اطالعی

اسر ماهيچه ای که خون را همچون تلمبه ای به حرکت در می آورد نيست. در سرت ميکند، درحالی که ميدانيم قلب انسان جز
قلب انسان سخن  از کلمه مغز خبری نيست، همواره هرجا از فکر کردن و تدبير کردن صحبت ميشود از سينه و قرآن هرگز
  .گفته ميشود

 
  اين قضيه حتی در نهج البالغه نيز ديده ميشود 

 
 ١٠٨نهج البالغه حكمت 

و آن قلب است كه چيزهايي از حكمت و   اوست به رگهاي دروني انسان پاره گوشتي آويخته كه شگرف ترين اعضاي دروني
  دارد چيزهايي متفاوت با آن در او وجود

 
از وجود مغز بی خبر بودند، چون امام علی حداقل چند  البته اين بدان معنی نيست که اعراب آن دوران از جمله محمد و علی

يا  استفاده کرده اند و انسانهايی را به دومبارک خود برای بريدن سرهای انسانهای کافر  صد بار از ذوالفقار و با دستهای
کرده اند، البته مسلمانان به گونه ای   چند قطعه تقسيم کرده اند و حتماً چندين و چند بار مغز انسانها را ديده و يا لمس

به  لب خود بادمجان پوست ميکنده است و سبزی خورد ميکرده است، اما  برخورد ميکنند که گويا امام علی با شمشير دو
خود تفکر ميکند، و اين  نيست. بنابر اين اعراب ميدانستند که مغز وجود دارد اما نميدانستند که انسان با مغز راستی که چنين

برای بحث مفصل تر و مدارک بيشتر بر اين ادعا نوشتاری با  .نيز از خرافات قرآن است که محل تفکر را قلب انسان ميداند
  .کنيد مراجعه قلب جای تفکر فرنام

 
  

  باد فرمان دادن و تجسد  -۵
 

 ٨١سوره انبيا آيه 
يَح َعاِصَفةً تَْجِري بِأَْمِرِه إِلَى  .ِمينَ اْألَْرِض الَِّتي بَاَرْكَنا ِفيَها َوُكنَّا ِبُكّلِ َشْيٍء َعالِ  َوِلُسلَْيَماَن الّرِ

  .برکتش داده بوديم حرکت می کرد و ما بر هر چيزی آگاهيم و تند باد را مسخر سليمان کرديم که به امر او در آن سرزمين که
 

 ١٢سوره سبا آيه 
َها َشْهٌر َوَرَواُحَها يَح ُغُدوُّ يََدْيِه بِِإْذِن َرّبِِه َوَمن يَِزْغ ِمْنُهْم َعْن  ْعَمُل بَْينَ َشْهٌر َوأََسْلنَا َلهُ َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجّنِ َمن َي  َوِلُسلَْيَماَن الّرِ

 .َعذَاِب السَِّعيرِ  أَْمِرنَا نُِذْقهُ ِمنْ 

شبانگاه يک ماهه راه و چشمه مس را برايش جاری ساختيم  و باد را مسخر سليمان کرديم بامدادان يک ماهه راه می رفت و
آتش   برايش کار می کردند و هر که از آنان سر از فرمان ما می پيچيد به او عذابپروردگارش  و گروهی از ديوها به فرمان

  .سوزان را می چشانيديم
 

 ٣۶سوره ص آيه 
يَح تَْجِري ِبأَْمِرِه ُرَخاء َحْيثُ  ْرَنا َلهُ الّرِ  .أََصابَ  َفَسخَّ

  .فرمان او، می رفت پس باد را رام او کرديم که به نرمی هر جا که آهنگ می کرد ، به
 

به شکلی انسانی تجسد می يابد، قرآن ميگويد باد مسخر  باد که از جابجائی توده های هوای سرد و گرم پديد می آيد، در قرآن
 سليمان ميوزيد و حرکت ميکرد. همچنين سرعت باد بطور بسيار جالبی در اين آيات الهی سليمان گشته بود، يعنی به فرمان
با زمان ميسنجد، و حتی نميگويد  ک ماهه را يک شبه طی کند، و هللا کم هوش مصافت رامطرح شده است، باد ميتواند راه ي

   .اسب منظور از يک ماه راه، با پای پياده است يا با شتر يا
 

اندازد، گويا هللا يک سشوار بزرگ ملکوتی را به  اين ماجرا نيز من را به ياد عالءالدين و چراغ جادو و غول چراغش می
  .آنرا خاموش و روشن ميکند ست و با فرمان سليماندست گرفته ا

 
  



  مردم تبديل به بوزينه شدن  -۶
 

 ۶۶و  ۶۵سوره بقره آيه 
ا َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظةً ّلَِما بَْيَن يََدْيهَ  السَّْبِت فَقُْلنَا لَُهْم ُكونُواْ قَِرَدةً َخاِسئِيَن؛ َفَجعَْلَناَها َنَكاالً  َولَقَْد َعِلْمتُُم الَِّذيَن اْعتََدواْ ِمنُكْم ِفي

 .ّلِْلُمتَِّقينَ 
، پس به آنها خطاب کرديم : بوزينگانی خوار و  و شناخته ايد آن گروه را که در آن روز شنبه از حد خود تجاوز کردند

  .آيندگان و اندرزی برای پرهيزگاران گردانيديم خاموش گرديد؛ و آنها را عبرت معاصران و
 

روز شنبه از حد خود تجاوز کرده اند، به بوزينه  ای بسيار مضحک قرآن است، ملتی به دليل اينکه دراين هم از خرافه ه
 خرافی کودکانه که در آن جانوران به يکديگر تبديل ميشوند. روز شنبه برای يهود روز تبديل شده اند درست مانند داستانهای

ميگويند، يعنی حتی به نوعی ديگر در  (باً به معنی شنبه به خيرمقدسی است و به يکديگر در اين روز "شابات شالوم" (تقري
اينجا بندگان را می ترساند که اگر نافرمانی کنيد شما نيز مانند آنها بوزينه  اين روز به يکديگر درود ميفرستند، و هللا در

گوش کن يا بوزينه ای خوار و  رف مراشد. رفتار هللا با انسان بسيار توهين آميز و تحقير کننده و احمقانه است، يا ح خواهيد
ميگويد اگر شلوغ کنی لولو تو را ميخورد، هللا نيز سعی ميکند با  خاموش ات خواهم کرد. همانطور که مادری به کودک اش

 .دارد ارتباط برقرار کند و آنها را به اطاعت وا  اينگونه با تهديد های مضحک و مسخره انسانهای خردمند
  
 
  

  ماهی شکم زيستن در  -٧
 

 ١۴۵تا  ١٣٩سوره صافات آيه 
 

اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن ؛ فَلَْوَال أَنَّهُ َكاَن ِمْن  اْلُحوُت َوهَُو ُمِليٌم؛َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضيَن؛ إِْذ أَبََق إِلَى َوإِنَّ يُونَُس َلِمَن اْلُمْرَسِليَن؛ فَاْلتََقَمهُ 
 .َسِقيمٌ  بَْطِنِه إِلَى َيْوِم يُْبعَثُوَن؛ فَنََبْذنَاهُ ِباْلعََراء َوُهوَ ِفي  اْلُمَسبِِّحيَن؛ لَلَِبثَ 

زدند و او در قرعه مغلوب شد؛چون به آن کشتی  و يونس از پيامبران بود؛ ماهی ببلعيدش و او در خور سرزنش بود؛قرعه
اهی می ماند،پس او را که بيمار بود به  گويان می بود، تا روز قيامت در شکم م پر از مردم گريخت ، پس اگر نه از تسبيح

 .افکنديم خشکی
  

که بگذريم معلوم نيست حضرت يونس در اين مدت  از آرواره های ماهی و نهنگ و اسيد معده ماهی و تمامی ساير مسائل
اساً جرات فکر که اين داستانها را تنها انسانهايی که کودکانه فکر ميکنند، يا اس چگونه زير آب تنفس ميکرده است. براستی

همچون يونس به دهان نهنگ ميرود  در مورد مسائل دينی را ندارند ميتوانند باور کنند، پدر ژپتو نيز در افسانه پينوکيو کردن
و سپس هردو باهم از بدن نهنگ خارج   نيز به پدر وی ميپيوندد، زندگی ميکند، تا اينکه خود پينوکيو  و در آنجا مدتی

چگونه ميتوانند اين  ودکان نيز به اين داستانها اعتقاد پيدا نميکنند، عجيب است که يک ميليارد مسلمانک ميشوند، البته حتی
که در همه چيز دست به موشکافی و کنکاش و تفکر و شک  ماجرا را باور کنند. به راستی بايد از کار آدميزاد در شگفت بود

  .ميدهد فات را نجويده قورت ميدهد و برايش آدم ميکشد و جاندينی، کودکانه ترين خرا و تحقيق ميزند، اما در مسائل
 
  

  .گاو ميداد که صدای طاليی گوساله  -٨
 

 ٨٨سوره طاها آيه 
 .إِلُهُكْم َو إِلهُ ُموسى فََنِسيَ  فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً َلهُ ُخواٌر فَقالُوا هذا

اين ، خدای شما و خدای موسی است و موسی   : ساخت و گفتندو برايشان تنديس گوساله ای که نعره گاوان را داشت ب
  .فراموش کرده بود

 
 ١۴٨سوره اعراف آيه 

 .َوَكانُواْ َظاِلِمينَ يَْهِديِهْم َسبِيالً اتََّخذُوهُ  ِعْجالً َجَسًدا لَّهُ ُخَواٌر أََلْم يََرْواْ أَنَّهُ الَ يَُكّلُِمُهْم َوالَ  َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهمْ 
می کرد آيا نمی بينند که آن گوساله با آنها سخن  قوم موسی بعد از او از زيورهايشان تنديس گوساله ای ساختند که بانگ

 .هدايت نمی کند؟ آن را به خدايی گرفتند و بر خود ستم کردند نمی گويد و ايشان را به هيچ راهی
جواهرات ساخته بود، صدای گاو از خود در می آورد و به راستی  ه بنی اسرائيل از طال وو در اينجا هللا ميگويد گوساله ای ک

  گاو داشت و بانگ ميکرد؟ نعره طاليی نيست. آخر کدام عاقلی ميتواند قبول کند که گوساله توضيحی بيش از اين الزم
 
  

  .آسمانها زمين و کوه احساس ميکنند و حرف ميزنند -٩



 
 ٧٢سوره احزاب آيه 

نَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوالً  َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل َفأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها إِنَّا َعَرْضنَا اْألََماَنةَ َعلَى السََّماَواتِ   .َوَحَملََها اْإلِ
آن ترسيدند انسان آن امانت بر  دند و ازآن سرباز ز ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه داشتيم ، از تحمل

  .بود دوش گرفت ، که او ستمکار و نادان
 

 ۴سوره الزلزال آيه 
ُث أَْخبَاَرَها  .يَْوَمئٍِذ تَُحّدِ

  .در اين روز زمين خبرهای خويش را حکايت می کند
 

د، احساس ترس بکنند، اين هم باز تحمل چيزی سر باز زنن آيه اول در مورد اين صحبت ميکند که زمين و آسمان، ميتوانند از
زنده است، همانند کارتون آليس در سرزمين عجايب که در و ديوار و کتری و قوری و  تجسد و جانبخشی به موجودات غير

ميگويد که زمين نيز شروع به  همه زنده هستند و صحبت ميکنند و حرف ميزنند. در آيه بعدی هللا از روز قيامت سخن فنجان
هستند، کوه و زمين و آسمان موجوداتی نيستند که بتوانند فکر  حديث اخبار کردن ميکند. و اينها همه خرافهحرف زدن و 

  .عملی از خود نشان بدهند کنند، احساس کنند، يا
 

سراسر پر است از اينگونه ادعاهای نابخردانه و خرافی  البته اين مقدار اندک از خرافات قرآنی مشتی از خروار است و قرآن
و  تعدد آنها اصالً کار آسانی نيست، اما همين مقدار نشان ميدهد که قرآن کتابيست خرافی دليل  که پرداختن به همه آنها

نبوده است که مخاطبان اين داستانها  افسانه وار و برابر با داستانهای ديگر. البته در داستانهای ديگر هدف نويسنده اين
واقعا وجود داشته اند. اما نويسنده يا نويسندگان قرآن قصد تحميق و استحمار  وده اند وگمان کنند که اين داستانها واقعی ب

آنها را از فکر کردن به اين  داشته اند، اين است که تمام تالش شده است با ترساندن مردم از شک کردن و نافرمانی، مردم را
ا فراهم آورند تا مردم از ترس آتش و مار هژده چرخ فضائی ر به دور دارند و  ياوه سرايی ها و شک کردن و بررسی آنها

  .اباطيل را باور کرده و حتی نسبت به آنها تعصب کورکورانه ورزند جهنم، بدون هيچ بررسی اين
 

جز مشتی داستان کم کيفيت. کم کيفيت از آن جهت که داستان خود ميتواند  چيزی نيست اما واقعيت اين است که اين قرآن
نيستند و در مقابل آثاری همچون  های خود را داشته باشد اما داستانهای قرآن از کمترين زيبايی ها برخوردارلطافت زيبايی و

فرومايه تر هستند. داستانهای قرآن در حد داستان شنگول و منگول و  پينوکيو و سيندرال و سندباد و... بسيار کم ارزشتر و
افسانه ها و کارتون ها را  انها را از طرف خدا و واقعيت بدانند که ميتوانندتنها کسانی ميتوانند اين داست حبه انگور است و

  .باور کنند
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