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 چكيده

قـرآن«، در واقع، زير مجموعه بحث كالن تري با عنوان وجود خرافات ضد علم در قرآن
وا»و فرهنگ زمانه و بعـد از آن از است كه از ناحيه مستشرقان رد فضاي قرآني شـده اسـت

سوي برخي انديشمندان مسلمان نيز پيگيري شده است. مسئله ايـن اسـت كـه آيـا قـرآن از 
فرهنگ زمانه تأثير پذيرفته است يا نه؟ در اين نوشتار ديدگاه دكتر جعفر نكونام درباره وجـود 

و نقد قرار گرفته است. قبو ل وجود خرافات حتي از باب خرافات ضد علم در قرآن مورد بحث
و تمثيل مستلزم سياليت داللت متن، فرو كاستن بخشي از متـون وحيـاني بـه شـواهد جدل

بي برداري غير قابل بهره،تاريخي و ... اسـت. اعتبار شدن قرآن،، سرايت اشكال به تمام ديـن
و تمثيل در قرآن بيان وجود جنّ خرافه و در ايـن اي است كه به نظر ايشان از باب جدل شده

نوشتار بدان پرداخته است. وجود جنّ با توجه به آيات زيادي كه در قرآن درباره آن وجود دارد 
و اثبـات  و تنها دليل بر نفي وجود آن، صرفاً استبعاد و نيز روايات بسيار زياد قابل انكار نيست

 نشدن آن از سوي علوم تجربي امروزي است.
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 مقدمه
يكي از شبهات پيرامون قرآن كريم، وجود خرافات ضد علم در قرآن است؛ بدين معنا كـه

قبول برخي از خرافات كه در فرهنگ عرب جاهلي وجود داشته، به متن قرآن وارد شده است.
 آورد:اين اشكال يكي از سه محذور زير را به وجود مي 

مي بعداًهدانست يا نميهخدا علم به خرافي بودن آنها نداشتـ1 آن كساني آيند كه خرافي بـودن
ميدهند را تشخيص مي و لزوم تبعيت از آن زير سؤال  رود.؛ در اين صورت، اصل وحي

ه،ولي چون براي مردم آن دوره نازل كرده،داشتبه خرافي بودن اين مطالب خدا علمـ2
ن بـا جهـان شـمول بـودن قـرآن. اين صورت نيز كه با فرهنگ آنها بيان كندهداشتاشكالي

ميسازگار نيست و فرامكاني و هدايتش را بـراي، در حالي كه قرآن خودش را فرا زماني داند
مي تمام نسل �P... 1TRكند: ها معرفي BQ�* �! �...O/در)185(بقره سنّت هم آمده اسـت:و

حلَالٌمحلَالُ ...« دمـةحاميمِ الْقـوإِلَـى ي حرَام أَبـداً هرَامح و إِلَى يومِ الْقيامةِ (كلينـي،»... أَبداً
).1/58: 1407كافي،
و پيامبرaخدا وحي را بر پيامبرـ3 و لباس لغات را بر آن ميaنازل مي كرد پوشـاند

مي؛ اين فرض هم با در اين كار هم معصوم نبود �Pفرمايد: آيه قرآن ناسازگار است كه 0� &N� �
� [ *&� �� �� � �� �� ���� �� $! �"0�8� �n� �E�)� �̀ �n� K�  ! '! ���� �� ��! $*�� 2� � �� =� �� �� K�  ! '� ���� &� ��O/46ـ44(حاقه.(

و تمثيـل هاي باال ممكن است گفته شود كه بدون هيچ يك از اشكال ،، خدا از باب جدل
بيان كرده است، دكتر جعفر نكونام، در قرآن خرافي بودن برخي مطالب، آنها را بدون اشاره به

چنين نظري دارد. اما قبول اين نظر چه اشكاالتي را در بر دارد؟! آيـا واقعـاً دليلـي بـر وجـود 
خرافات در قرآن اقامه شده است يا صرفاً استبعاد برخي مطالب سبب ميل به قبول خرافات در 

اين نوشتار، تالش شده تا ابتدا به طور مختصر، الزامات قبـول خرافـات در آن شده است؟ در 
و سپس به طـور مفصـل بـه نظريـه دكتـر جعفـر  و تمثيل) بيان شده (ولو از باب جدل قرآن

 باره وجود بعضي خرافات خاص در قرآن پاسخ داده شود. نكونام در

 تاريخچه
پذيري قـرآن تري با عنوان تأثيرنوجود خرافات در قرآن در واقع، زير مجموعه بحث كال

هـاي مقـدس از فرهنـگ از فرهنگ زمانه است كه اين بحث هم به نظريه تأثيرپذيري كتاب
گردد. دانشمندان غربي با مطالعه متون تحريف شده كتاب مقدس به اين نتيجـه زمانه بر مي
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و عيسي رسيدند كه اين كتب سال از فرهنـگو با تـأثير پـذيريcها بعد از حضرت موسي
 اند. نگاشته شده،زمان

بعدها اين نظريه به صورت شبهه توسط مستشرقان در مورد قرآن كريم نيز مطـرح شـد.
محمد، از متون يهـودي چـه چيـزي را«م. در كتاب 1863نخستين بار آبراهام گيگر در سال 

، يهوديت معر،، منبع قرآن را در توحيد»برگرفته است و روش بيان مطالب  فـي كـرد شريعت
و توسـط . اين تالش)1392:4/30، منطق تفسير قرآن(رضايي اصفهاني، هـا ادامـه دار شـد

و در ادامه به نوشته هاي نويسندگان مسلمان نيز راه يافـت مستشرقان ديگري گسترش يافت
و مخالفاني پيدا كرد. و موافقان

، عدم تو جه به تفاوت اساسـي عامل اصلي راه يافتن اين نظريه از كتاب مقدس به قرآن
قرآن با آن كتاب بود. اين تفاوت بسيار مهم عبارت است از اينكه قـرآن كـالم خداسـت كـه 

و انجيـل سـال  و تصرفي تا زمان ما باقي مانده است، در حالي كه تورات هـا بدون هيچ دخل
و عيسي  نگاشته شده است.bبعد از حضرت موسي

 نامه دكتر جعفر نكونام زيست
و معارف اسالمي از دانشگاه تهـران دكتر جعفر نكونام فارغ التحصيل كارشناسي دبيري الهيات

و حديث از دانشـگاه تهـران در سـال 1366در سال  و 1368ش.، كارشناسي ارشد علوم قرآن ش.
و حديث از دانشگاه تربيت مدرس در سال ش. است. ايشـان هـيچ گونـه 1373دكتري علوم قرآن

و  تمام تحصيالت علوم ديني ايشان در دانشگاه بوده است.تحصيالت حوزوي نداشته
و در 1369تدريس در دانشگاه را از سال ش. در دانشگاه پيام نور گلپايگـان شـروع كـرد

و حديث دانشگاه قم هستند.  حال حاضر عضو هيأت علمي گروه علوم قرآن
قرآن، ترتيب نزول مندي قرآن، زبان عرفي هاي ايشان در باره تاريخ تعداد زيادي از نوشته

(وبـالگ شخصـي دكتـر  (وبالگ مـدهامتّان و تفسير آيات قرآن در بستر تاريخي است قرآن
).www.nekoonam.parsiblog.com 4/6/94 جعفر نكونام)

و علوم قرآني عبارت است از: برخي از نظريه عرفي بـودن زبـان هاي ايشان در باب قرآن
و مصاديق آيـات قـرآن در فهـم عـرب  (تأكيد بر فهم مردم زمان نزول)؛ حصر مفاهيم قرآن
و وجود خرافات در قـرآن از  عصر نزول؛ نفي بطون قرآن؛ تفسير قرآن بر اساس ترتيب نزول؛

و تمثيل.  باب جدل
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و تمثيل  وجود خرافات در قرآن از باب جدل
است كه خرافات نه از باب ورود اباطيل، بلكه از باب جـدل هاي ايشان اين يكي از نظريه

و  و تمثيل در قرآن راه يافته است. البته تا جايي كه نويسنده اين سطور در مقاالت چاپ شده
وجو كرد، اثر مكتوبي از ايشان كه به صراحت اين نظريـه را بـه وبالگ شخصي ايشان جست

ميصورت مكتوب نگاشته باشند، يافت نشد، هر چن تـوان ايـن نظريـه را نتيجـهد تا حدودي
اما ايشان در يك منـاظره قرآنـي در شـهر عرفي دانستن زبان قرآن توسط ايشان تلقّي كرد.

و در مقابل اساتيد قرآني حاضـر 1392مشهد در سال  ش اين نظريه را به صراحت بيان كرده
ازوالمسلمين در جلسه از جمله حجت االسالم مي دكتر رضايي اصفهاني كنند. فـيلم آن دفاع

 عبارات ايشان در آن جلسه با اندكي ويرايش چنين است: اين مناظره موجود است.
و تمثيل ولو خرافه باشد« البتـه ايـن بـه.آورده اسـت،قرآن فرهنگ قوم را از باب جدل

ت مثأمعناي آنييد معناي باطل در قرآن نيست. �P ال �� E �RN�� � ,��N *7�� �* *"� p �R� �� �� 0� _�! $�N�c� �! $ �
! ��! ��� � *U�! � 1�'&� -� � �� B��  � �� �� -�0O،از؛ زيرا شوند در حالي كه ستارگان پرتاب نمي استزمـين جـو

ميزمين جوشهاب سنگ ها به بلكه،دورند  كنند. برخورد
گ افدر رد مشركان كه مي ميجنّتند وه قرآن را به پيامبر وحي خواهد پاسخميقرآن كنند

ش بـه معنـاي[كه ايـن سـخن] توان گفت نمي،ياطين دسترسي به فرشتگان ندارندبدهد كه
و ذهني آنهـا سـخن گفتـه،حقيقي است بلكه اين گونه از يك حقيقت غيبي در قالب فكري

كه نمي است. ها متفاوت است وگرنه شهاب سـنگ شياطين با فرشته جنستوان به آنها گفت
ن هم هست. قبل از وحي بود اآل

ا (فايل» در صدد اصالحات آنها نبوده است،ز خرافات كه به غرض پيامبر ربط نداردآنچه
.تصويري مناظره اساتيد)

و قبل از ايشان كساني شبيه اين مطالب را گفته ، ابداع ايشان نيست انـد؛ البته اين نظريه
اسـت. بـه هايي به آيت اهللا سبحاني همين ديدگاه را ارائـه داده از جمله دكتر سروش در نامه

 عبارات زير از دكتر سروش توجه كنيد:
هاي ظواهر قرآن با علم بشري: مگر غير از اين است كه همه كساني كـه اما ناسازگاري«

انـد؟ اند، به ناسازگاري پاره اي از ظواهر قرآن با علوم بشري اذعان داشته دست به تأويل برده
مي بشري به علم بشري ديگـر. اسـتاد تأويل هم به حقيقت چيزي نيست جز پناه بردن از عل
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و صـداقت تفسـير الميـزان شما، مرحوم عالمه سيد محمد حسين طباطبايي در بـا صـراحت
(صـافات/ رانده شدنشان با شهابو، در تفسير استراق سمع شياطين علمي تمام هاي آسماني

مي10ـ1 ظـ) و و گويد: تفاسير همه مفسران پيشين كه مبتني بر علم هيأت قديم واهر آيـات
و لذا بايد معني تازه و يقيني شده است و امروزه بطالن آنها عيني ، باطل است اي روايت بوده

ـ يونـاني كـه علـم بشـري و آن گاه خود با استفاده از فلسفه اسـالمي براي آن آيات جست
مي ديگري است، به تأويالت بعيده . كنـد.. دانم چه كسي را قانع مـي گشايد كه نمي اي دست .

(گاه شديد) ظواهر قرآني با علـم (نامـه اول دكتـر،باري، از قبول ناسازگاري گريـزي نيسـت
 سروش به آيت اهللا سبحاني).

 آيت اهللا سبحاني در جواب ايشان چنين نگاشت:
مسئله ناسازگاري ظواهر قرآن با علم بشري است. بسيار خوشـوقتيم كـه تعبيـر ظـواهر«

خ قرآن را به كار برده و بهتر بود كه مي گفتيد ناسازگاري برداشتايد نه هاي بشـري ود قرآن،
 ما از قرآن با علم بشري.

و وحي خطا ناپذير كوچك تواند وجود داشته باشد. اگـر ترين تعارضي نمي اصوالً بين علم
 تعارضي به چشم بخورد، يكي از دو علت زير را دارد:

ر1 و رو به و متحول و صـد . دانش بشري دانش تكامل پذير و هيچ گاه ثابت شدي بوده
انگاريم، ممكن اسـت فـردا تكامـل در صد صحيح نيست؛ بنا براين آنچه امروز آن را علم مي

و تعارض از بين برود؛  و تغيير كند  يابد
و نادرستي فهم ما مايه تـوهم تعـارض شـده2 . برداشت ما از وحي برداشتي ناقص بوده
 باشد. 

ا... سـبحاني»اين دو ناسازگاري انديشيد توان بين از اين دو جهت نمي (دومين نامه آيت
 به دكتر سروش)

دكتر سروش، در پاسخ به اين نامه، به جاي ناكام دانستن مفسـران در بيـان تفسـيرهاي
و نسبت دادن خطا به تفسير و مدعي شد كه معنـا صحيح ها، خطا را به خود قرآن نسبت داده

تف ندارد آيه و سال پس از نزول بيـان نشـده باشـد؛ 1400سير صحيح آن تا اي در قرآن آمده
 هـاي خطـا آميـز بـدانيم.، بهتر است قرآن را داراي آموزه پس به جاي ناكام دانستن مفسران

 عبارت ايشان چنين است:
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، پس اين مراد« و چهارصد سال هنوز معلوم نشده آخر اگر مراد جدي متكلم پس از هزار
و  و كجاست؟ اگر بايد به انتظار نشست تا علم تجربي معلوم كند كـه مـراد از جدي براي كه

، پس چرا اين همه بر سر علم بايد كوفت؟ آن هم علمي كـه در برهـان هفت آسمان چيست
و علمي كه آقاي طباطبايي با استناد به آن، نظم براي اثبات وجود خدا از آن بهره مي جوييم،

ميمعناي پرتاب شهاب به شياطين را پاك عو ميض و برخالف همه مفسران فتوا دهـد؟ كند
و دشوارياب است، آن هم در مسـائل خـردي  و اگر يافتن مراد جدي متكلم اين همه ديرياب

، پـس در مـورد چون آسمان و شقاوت مؤمنـان پيونـدي نـدارد هاي هفت گانه كه با سعادت
مي مسائل مهم و معاد چگونه جد تري چون مبدأ ي متكلم اطمينان يافت؟ توان به يافتن مراد

و استفاده از قرآن رخنه و بر همـه چيـز غبـار هاي رفوناپذير نمي آيا اين شيوه در فهم افكند؟
و تيرگي نمي و متكلم را نمي ترديد و اعتماد به كالم و امن ستاند؟ آيا سـنّت معتزليـان افشاند

را سازگار بـا عقايـد عاميانـه هاي ناسازگار از قرآن دهد كه چنين پاره راه بهتري را نشان نمي
و جواهر آموزه و ناسالم رهايي جوييم؟ و تأويالت ناالزم و از تكلفات هاي قـرآن اعراب بدانيم

(خواه آن آيات از سر هم زباني با اعـراب وارد شـده  را از غبار اين ابهامات پاكيزه نگه داريم؟
، خواه به سبب دانش محدود پيامبر). مي و باشند را» خطاهاي«رود اين گونه گوييد اگر علمي

و اعتماد بر مي ، امن مي در قرآن محتمل بدانيم و همه قرآن محتمل الخطا شود. عجبا، خيزد
و منسوخ، رشته اعتماد را گسسته اسـت؟  و ناسخ و متشابه (نامـه مگر انقسام آيات به محكم

ا  سبحاني).هللادوم دكتر سروش به آيت
ك ه دكتر سروش در ايـن نامـه بـر رهيافـت خطـا در آن تأكيـد اتفاقاً يك دسته از آياتي

 هاست. كند، مانند دكتر نكونام ،نظر قرآن درباره شهاب سنگ مي
به بررسي وجود خرافات در قرآن با تأكيد بر ديدگاه دكتر نكونام پرداختـه پژوهش در اين

و شـهاب  ، ايشان روي دو مورد جنّ سـنگ تأكيـد شده است. طبق آنچه از ايشان نقل شد
 پردازيم.مي»جن«دارند. حال به بحث 

 ها در باره ارتباط قرآن با فرهنگ زمانه ديدگاه
چون بحث وجود خرافات در قرآن زير مجموعه بحث تأثير پذيري قرآن از فرهنگ زمانـه

و فرهنـگ زمانـه داشـته است، الزم است ابتدا اشاره كوتاهي به ديدگاه ها درباره ارتباط قرآن
 در اين زمينه سه ديدگاه اصلي وجود دارد: باشيم.
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 تأثير ناپذيري كامل قرآن از فرهنگ زمانهـ1

از فرهنگ زمانه نپذيرفتـه اسـت؛ بـراي برخي محققان بر اين نظر كه قرآن هيچ تأثيري
و استدالل نسـبتاً مفصـل در نتيجـه  گيـري چنـين نمونه، دكتر مجيد طالب تاش بعد از بحث

و«نويسد: مي ، به منفعل بودن خدا اصوالً ابسته كردن متن غير بشري قرآن به فرهنگ عربي
مي انجامد... قالب زبان عربي پوششي بر معارف قرآن كريم است ... خدا از عربي بودن زبـان 

(رضايي اصفهاني،»، پوششي از فرهنگ عربي قرار ننهاده ... قرآن سخن گفته، اما براي متن
).4/58: 1392منطق تفسير قرآن،

 بررسي

درست است كه قرآن منفعل از فرهنگ عرب جاهلي نشده، اما اين به معناي عدم ارتباط
، عناصـر، فرهنگ عـرب را تغييـر داده توان گفت قرآن قرآن با فرهنگ زمانه نيست، بلكه مي

و در واقع، و عناصر منفي آن را رد كرده است و نه منفعالنه بـا مثبت آن را قبول  ارتباط فعال
 فرهنگ زمانه داشته است.

 تأثير پذيري كامل قرآن از فرهنگ زمانهـ2

و نيز نويسندگان مسلمان بر اين باورندكه قرآن، فرهنگ جاهلي عـرب را برخي مستشرقان
و بر همان وزان نازل شده است؛ براي نمونـه،  كه آميخته با خرافات غير علمي بوده، قبول كرده

ت نه فقط زبان اسالم كه فرهنگ آن هم عربي اسـت« وجه كنيد:به عبارات زير از دكتر سروش
عرَضي است... اينكه قـرآن نشـان از حـوران سـيه  و لذا نه فقط زبان اسالم كه فرهنگ آن هم

(نه زنان چشم آبي) در بهشت مي و اينكه آنان را در خيمه چشم مي دهد و اينكـه ها ساكن بينـد
خ و و... همه نشان مي دهد كه چگونه رنگ به ناظران توصيه مي كند تا به شتر لقت آن بنگرند

و ... عربي، هسـته مركـزي انديشـه اسـالمي را چـون  و خشونت و خلق و ظرافت و بوي ذوق
).56ـ55: 1382(سروش، بسط تجربه نبوي،» قشري ستبر فرا گرفته است

 بررسي

، مخدوش اسـت. داليلـي داليلي كه اين دسته از نويسندگان براي ادعاي خود آورده اند
�Pمانند اين آيـه  0�'� � �� �� �� G� �! 'g[&� �� �*4! /! %�7! �! $! K! '� &� 8� �H�� �� �! �� �� 6� ���!�� �� �� *
� � �� '� ,�NU� "� 0

iR� 6� "� �� '� ,�U� "� 0� &� B� S"S� �� �� � ���� P� ��O)/مي)4ابراهيم به فرمايد: هيچ فرستاه كه اي را جز
» لسان«پيام ما را براي ايشان بيان كند. در پاسخ آن بايد گفت كه زبان قومش نفرستاديم تا 
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به معناي زبان قوم مخاطب اوليه هر پيامبر است؛ يعني پيامبران به زبان مـردم خـود سـخن
مي مي گوينـد بـه گفتند تا احتياج به مترجم نداشته باشند نه آن طور كه طرفداران اين نظريه

 قومشان باشد. معناي ارسال پيامبران با فرهنگ
از طرف ديگر اين نظر با صريح آيات قرآن در تعارض اسـت كـه قـرآن را حـق معرفـي

*�Pآياتي مانند: كند؛ مي E! /� � �� S� E� G�D� �� �! /��?! �� �� 	O� P� ��! $...O)/و105نسـاء (P*%! /� �")* �� �0�9� ;� e
! 9� e H)��! $� *�� �� �� B� ,�- � 0� K* E! /��?! �� ��S"S� �4! K��� 3� "� �! ���� �� � �! '! �� �� $! K� "� R� "� 04� �! '! K! ;� �� `��"S�  � �

� �! 'g���� @gR��� @O)/حق به معناي ثبوت داشتن به همراه مطابقت با واقع.)42و41فصلّت
(مصطفوي،  و باطـل بـه معنـاي چيـزي: 1403التحقيق في كلمات القرآن، است ماده حقق)

و براي آن ، ماده بطل). طبق آيـات پـيش گفتـه، است كه ثبات ندارد (همان واقعيتي نيست
و مكاني در قرآن راه پيدا نمي و مطـابق واقـع باطل در هيچ زمان و مطالب قرآن درست كند

و خرافات ناحق آن قرار نمي  گيرد. است؛ بنابراين، چنين كتابي تحت تأثير فرهنگ جاهلي
، دليلي به چشم نميهاي طرفداران اين ضمن آنكه در برخي از نوشته خورد، بلكـه نظريه

و قرآن پژوهان زيادي نيز بـه  ، مانند آنچه از دكتر سروش گذشت شبهاتي مطرح شده است
(ر.ك: معرفت، التمهيد في علـوم القـرآن، آنها پاسخ گفته ج 1388اند ؛ رضـايي اصـفهاني،7:

ج 1392منطق تفسير قرآن، :4.(

و طردـ3 و فرهنگ قبول عناصر مثبت فرهنگ  آفريني عناصر منفي

و فطرت طبق اين ديدگاه قرآن عناصر مثبت فرهنگ زمانه را كه موافق وحي، عقل، علم
(رضـايي  و... داشته، رد كرده اسـت و جهل و عناصر منفي كه ريشه در خرافات بوده، پذيرفته

).4/60: 1392اصفهاني، منطق تفسير قرآن، 

 قرآن پيامدهاي قبول خرافات ضد علم در

 مندي از قرآن بهره امكانعدمـ1

كه در صورت قبول وجود خرافات در قرآن گفته مي  فرهنـگ مطالب قرآن در قالـب شود
و مكـان تـأثير سال پيش شبه جزيره عربستان نازل شده 1400 و چون از فرهنگ آن زمـان

و آينده از آن بهره برد مكانوتوان در زمان نمي پذيرفته، درهاي فعلي ،؛ نتيجـه بايـد گفـت
رود. با اين تحليل حتي مسلّمات فقهي در قـرآن نيـز قرآن از صحنه مسائل امروزي كنار مي
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شود؛ چرا كه اين احكام مسلّم نيز تحت تأثير فرهنگ آن روز عرب جاهلي نازل شده انكار مي
(بقره/ است. بنابراين ديگر نمي مانند قطـع برخي از حدود)،179و 178توان به حكم قصاص

(مائده /  /38دست دزد (نور ، مجازات زناكار و... تن داد.3و2) (

حقـ2 و مطالب  عدم امكان تفكيك بين مطالب خرافي

نتيجه اين است كه به راحتـي در هـر زمـاني در صورت پذيرفتن وجود خرافات در قرآن،
نيسـت، پـس چون با مباني مورد پذيرش من سازگارهركسي ممكن است بگويد اين مطلب 

و  صرفاً دامن گير احكام يا عقايد مهـم خرافي است. لذا دامنه اين اشكال بسيار گسترده است
و نبوت بلكه ممكن است در شرايطي حتي آيات اخالق فردي كه گـاه،شود نمي مانند توحيد

تـوان حتـي رود؛ مـثالً مـي، زير سؤال مـي گيرد از سوي سكوالرها هم مورد پذيرش قرار مي
را جزو خرافـاتي دانسـت كـه منطبـق بـاjگرايي رد شده در داستان حضرت لوط جنّسهم

و رد آن عاري از حقيقت است.  فرهنگ آن روز عرب جاهلي بوده

و مخالفت با ثابت انگاري معناي نصوصـ3  سياليت داللت متن

 در صورت قبول وجود خرافات در قرآن، معناي متن قرآن در هـر دوره تـاريخي متفـاوت
و اي با توجه به عقايد معناي ثابتي براي آن باقي نخواهد ماند؛ چرا كه در هر دوره خواهد شد

كه قسمتي از متن قرآن مطـابق بـا عقايـد خرافـي عـرب شودو علوم آن دوره مشخص مي
و از گردونه فهم امروزي خارج مي ، جاهلي بوده شود. حتي ممكـن اسـت صـدها سـال بعـد

شـود، موافـق علـم روز وان موافق خرافات عـرب جـاهلي تصـور مـي مطلبي كه امروز به عن
و به واقعيات قرآني اضافه گـردد!  و در آن صورت از گردونه خرافات خارج تشخيص داده شود

شود كه در صورت قبـول وجـود خرافـات در قـرآن چـه سـياليتي در معنـاي لذا مالحظه مي
و معناي ثابت براي آن باق نصوص قرآني پيش مي  ماند.ي نميآيد

 برداري فروكاستن بخشي از متون وحياني به شواهد تاريخي غيرقابل بهرهـ4

در صورت قبول وجود خرافات در قرآن، آن قسمتي از متن قرآن كه مطابق با عقايد
و خرافي عرب جاهلي تشخيص داده مي شود، از زمره وحي الهي قابل بهره برداري خارج

د ر شرايط فعلي هيچ گونه قابليت بهره بـرداري نـدارد، به يك سري شواهد تاريخي كه
 شود. تبديل مي
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 اعتبار شدن قرآنبيـ5

و غيـر در صورت قبول وجود خرافات در قرآن، در واقع، قرآن آميخته با مطالـب خرافـي
و ممكـن اسـت در آينـده  واقعي خواهد بود كه در اين زمان برخي از اين خرافات كشف شده

ا قسمت ز آن مطابق با خرافات تشخيص داده شود. در اين صورت، تمام قرآن از هاي بيشتري
 گردد. اعتبار ساقط مي

 سرايت اشكال به تمام دينـ6

؛شـود به طريق اولي در روايات هـم قبـول مـي، اگر ورود خرافات را در قرآن قبول كنيم
ميچون مbائمهوaكه پيامبرشد در اين صورت گفته و فرهنگ ردم زمانـه هم با زبان

نيز باbو ائمهa، پيامبر اند اي را قبول داشتهو اگر مردم آن زمان، خرافه اند خود حرف زده
اند؛ بنابراين، امروز الزم است تـا بـا تشـخيص خرافـات از غيـر فرض قبول آن صحبت كرده

، دين اصيل را بازيابيم! خرافات
و معارف ديني واضح است كه در اين صورت، و اخالقيـات هـم تمام احكام حتـي ضـروريات

ميانكار و پذير ميمذبور اشكال شود ؛ موارد ذيل از اين قبيل است.شود بر تمام معارف دين وارد
روايـت شـدهjمانند تأثير صدقه در شفاي بيمار. از امام صـادق وضعي دنياييآثار الف)

مرْضَاكُم«است كه  )؛ بيمارانتان را با صدقه مـداوا1407:4/3(كليني، كافي،»بِالصدقَةِ داووا
مي كنيد. از در صورت قبول وجود خرافات در قرآن توان گفت، ايـن قبيـل جمـالت برگرفتـه

كردند صـدقه دادن بـه فقيـر، آثـاري از جملـه عقايد خرافي عرب جاهلي است كه گمان مي
 شفاي يك بيمار خاص دارد.

و اثرات اخروي اعمالب) خوردن مال او كه در دنيـا معـادل خـوردن؛ مانند ظلم به يتيم
�?�'<Pآتش در آخرت است؛  �� �� � [�&� '� G � %&� �]� 3� " � �")* �� *%! /o � %&� �]� 3� " ��* E! / 1��� �� �� 0 1���NE � �! 6! E&� =� $

1�9��� � � %� &� ��c� �� �Oدر صورت قبول وجود خرافات در قرآن مي توان گفت، چنـين)10/(نساء
ب ه عقايد خرافي عرب جاهلي است.گزاره هايي مربوط

�P؛ مانند مجازات قطع دست دزد:احكامج) ¢! �� *7�� � 0��! $ 1,�S� - ��� 6� "! R� "� G �&� �� =� 8�� � � a� 8! �� *7�� � 0
����� @ �S"S� � � *
� � 0 ! *
� � �! ' 14�� E ���7� eO)/ در)38مائده در صورت قبـول وجـود خرافـات

و سنگين به خداوند در واقع، رسوبات عقايـد توان گفت، نسبت چنين قرآن مي احكامي سخت
 خرافي عرب جاهلي است.
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و كمك خداونـد بـه ايشـان: اخالقياتد) �P؛ مانند صبر كردن <N� ' � *
� *%! / �0�9! �N�Y� � 0
� �X! 9! $� *c��O/مي)46(انفال تـوان گفـت، ربطـي بـين در صورت قبول وجود خرافات در قرآن

و همراه و اين از عقايد خرافي عرب جاهلي بوده است.صبر كردن و كمك خدا وجود ندارد ي
ميحكايات هـ) تـوان گفـت، قضـاياي تـاريخي؛ در صورت قبول وجود خرافات در قرآن

و در واقع، خرافه هايي است كه عـرب جـاهلي بـه آنهـا منقول در قرآن مستند تاريخي ندارند
و خدا هم به جهت همراهي بـا  آنهـا ايـن حكايـات را وارد قـرآن كـرده اسـت؛ اعتقاد داشته

و اقوام هالك شده.j، حضرت نوحjحكاياتي مانند داستان حضرت يوسف

و علم  مسئله جنّ در قرآن

مي از البالي صحبت كه ايشان وجود جنّ شود هاي دكتر نكونام در فيلم مناظره مشخص
ميرا قبول ندارد؛ چرا كه صحبت از شهاب سنگ براي مقابله با اي كـه دانـد شان را براي اين

ها متفاوت است؛ بـه عبـارت خواهد به مخاطبان بفهماندكه جنس شياطين با فرشته قرآن مي
و جدل مي دانند؛ يعني چون عرب عصر ديگر، ايشان صحبت از جن را در قرآن از باب تمثيل

و از باب جدل، در مورد جـنّ نزول، وجود جنّ را قبول داشت، قرآن با استفاده از اين باور آنان
و از  اين طريق مطالب حقّي را بيان كرده است. سخن گفته

، بهترين محملـي كـه اند البته چون ايشان در آثار مكتوبشان از اين نظريه صحبتي نكرده
توان براي نظر ايشان بيان كرد، همان بود كه در بـاال گذشـت كـه قـرآن از ايـن طريـق مي

 مطالب حقّ را بيان كرده است.
اي براي بيان مطلب درباره جن قائل است، ايـن كه قرآن، اهميت ويژه كند آنچه ثابت مي

و آيات زيادي در آن درباره جـنّ اسـت. بـه»جن«هاي قرآن نام است كه يكي از سوره دارد
در گونه ، واژه جن به كار رفته است.16اي كه از5،»جنّ«بار از واژه22سوره از قرآن بـار
و» جانّ«واژه  ( مي31در» )�'	«بار از واژه4(به معناي جنّ آيه استفاده شده است. اجماالً

و اهميت در قرآن تكرار شده، نمي تواند يك امر خيـالي توان گفت موضوعي كه با اين بسامد
و توهمي باشد، بلكه مسلّماً يك واقعيت خارجي است. در ادامه مطالبي در مورد خلقـت جـن، 

و جن در روايات براي مكلف بودن جن، مي روشن شدنمخاطب پيامبران بودن  آيد. بحث
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 خلقت جنّ)الف

�P خلقت جنّ در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است: 0�R� �� ���  � �� �� `� %�7� E! ��� � �! 'g[�Nc� ��Y
� �! 'gb� �� @�0 g%&�  �7� '*%�� :� �� � s� � �� �� `� �! '� �� �� 8� �! '! ��E ! �&� � *7��Oاز)؛27و26ر/(حج ما انسان را

(تيره رنگى) گرفته شده بـود گل خشكيده (همچون سفال) كه از گل بد بوى و،اى آفريـديم
و سوزان خلق كرديم جنّ ».را پيش از آن، از آتش گرم

هـاى پوسـت بـدن در لغت به معنى باد سوزانى است كه گويى در تمـام روزنـه » سموم«
ب انسان نفوذ مى و سموممى» مسام«هاى بسيار ريز پوست بدن،ه سوراخكند؛ زيرا عرب گويد

در نيز به همين مناسبت بر چنين بادى اطالق مى شود. ماده سم نيز از همان است؛ چـرا كـه
و انسان را مى مي بدن نفوذ كرده (مكارم، تفسير نمونه، كشد يا بيمار ).11/68: 1374سازد

�Pدر آيات ديگري نيز چنين آمده اسـت: `�O� �� %�7� E! ��� � �! 'g[�c� ��Y! ��*M� ;� �� v� 0�ON� �� `
*%�� :� �� � �! 'g�! ��' � �! 'g��EO/از«؛)15و14(الرحمن اى همچون سـفال گل خشكيدهانسان را

و  و متحرّك آتش خلق كرد را از شعله جنّآفريد، ، بـه معنـاي زبانـه»مـارج«». هاى مختلط
(طباط و خالص آتش است ).1417:19/99 بايي، الميزان،بدون دود

رآن، جنّ يكي از مخلوقات خداسـت كـه از آتـشقبا توجه به اين آيات بايد گفت از نظر
و خلقت آن قبل از خلقت انسان بوده است.  آفريده شده

ب) مكلّف بودن جنّ

و جنّيان دو موجود پر ارزش انسان رسـي در روز(ثقالن) هستند كه بـه آنهـا وعـده حسـاب ها
�P يامت داده شده است:ق £�9� ;�  � �� �� �� �� K�"� G! %�� �*W��O/؛ بنابر اين، جنّ نيز مانند انسـان،31(الرحمن(

و هدف از آفرينش جنّ نيـز ماننـد انسـان، و در مقابل اعمال خويش مسئول است و مختار مكلّف
و اطاعت خداست:  �Pعبادت 0�'�L� �� �� `	�:� �� � 0�h� E! ��� *4! /� �! �! %0�R� �� �O/56(ذاريات.(

 مخاطب پيامبران جنّج)

P�" � 9� U� �� '	�:� �� � 0!h� E! ��� � G� �� �� �� �! �� 3� "��� �� �� �� ��  ! '� %& �c� �� "� �� �� �� �� �l�"V � 0� �� �� E0� �! )�  � "� ,��! �
� �� �! '� &� "�)B ...O)/و انـس، در آن روز به آنهـا مـى«(؛)130انعام  آيـا گويـد) اى گـروه جـنّ

از رسوالنى از شما به سوى شما نيامدند كه آيـات مـرا برايتـان بـازگو مـى و شـما را كردنـد،
».دادند؟ مالقات چنين روزى بيم مى
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و انتخـاب از اين آيه مشخص مي شود كه جنّ ها هم مانند انسان ها موجوداتي با شعور
و براي هدايت به راه صحيح نياز به هدايت رسوالن دارند. لبته اينكه اين رسوالنا گر هستند

و نظـرات متفـاوتي از سـوي  از جنس انسان ها هستند يا از جنس خود جنّ، مورد بحث است
(ر.ك: وكيلي،  هاي خلقت ويژگي«مفسران بيان شده كه بيان آنها در حيطه اين نوشتار نيست

و روايات د»جنّ از منظر قرآن ).11/111: 1386ني،ي، انديشه نوين
، صـرفاً از با توجه به آن چه گذشت، نمي توان قبول كرد كه تفصيالت قرآن دربـاره جـنّ

و همراهي با فرهنگ عرب جاهلي بوده است، در حالي كه خود قرآن درباره  باب جدل، تمثيل
!P4خودش فرموده است:  K��� 3� "� �! ���� �� � �! '! �� �� $! K� "� R� "� 04� �! '! K! ;� �� `��"S�  � �� �N! 'g��N�� @

gR��� @O)/و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى؛)42فصلت آيد؛ هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو
و شايسته ستايش نازل شده است مي». چرا كه از سوى خداوند حكيم توان بـاور كـرد چگونه

و تمثيـل از ايمـان  كه قرآني كه به تعبير خودش هيچ باطلي در آن راه نيافته، از بـاب جـدل
د ، تكليف و... صحبت كند بدون اينكه آوردن جنّ اشتن جنّ، حساب رسي از جنيان در قيامت

 اين مطالب هيچ حقيقتي داشته باشد؟
و لذا با دقت در آيات قرآن مشخص مي شود كه قـرآن دربـاره جـنّ كـه پيشـينه فكـري

و بـا رويكـرد خـاص خـود،  از يـك سـو هـدف تاريخي در قبل از اسالم داشته، بحث كرده
ج ميمشترك از خلقت و انس را مطرح و از سوي ديگر با تأكيد بر ويژگـينّ هـاي جـنّ، كند

و فرهنگ ذهنيت مي ها كند. با توجه به اينكه از نظر قـرآن، هاي موجود در آن زمان را اصالح
و براي انتخاب راه صـحيح، نيـاز بـه  و تكليف است جنّ داراي اختيار، ادراك، علم، مسئوليت

 ترين موجودات به انسان است. شبيه بايد گفت جنّ،راهنمايي پيامبران دارد، 

د) جنّ در روايات

، روايات زيادي هم درباره جنّ در كتب حديثي وارد شـده بـه طـوري عالوه بر آيات قرآن
و از بديهياتاً، اصل وجود جنّ، مسلّم كه بايد گفت و جاي انكار ندارد از جمله متواترات است

حقيقـة الجـنّ«در بـابي بـا عنـوان بحـار األنـوار مجلسـي در دين است؛ براي نمونه، عالمه 

مي 160،»واحوالهم و در موضوعات كند. روايت درباره جنّ نقل در اين روايات مطالب زيادي
دربـاره مسـائل دينـي،bمختلف درباره جنّ بيان شده است؛ از جمله پرسش ايشان از ائمه

(ر.ك: مجلسي، بحارbانجام فرامين ائمه ). در كتاب شـريف 131ـ60/42 تا:بي األنوار،و ...
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يتَوجهونَ«نيز در بابي با عنوان اصول كافي و هِمينمِ دالعم أَنَّ الْجنّ يأْتيهِم فَيسأَلُونَهم عنْ ابب

أُمورِهم در ) رواياتي درباره جنّ آمده است.1/394: 1407الكافي، كليني،:(ر.ك»في صدوق
، األمـالي، ياد ميjضمن حديثي از گريه جنّينان بر امام حسين أماليتابك (ابن بابويه كند

و أنbبـاب فـي األئمـة«صفار نيز در بابي با عنـوان بصائرالدرجات). در كتاب 166: 1376

و يعرفـونهم و يرسلونهم فـي حـوائجهم روايـت،15» الجنّ يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم
(صفار، بصائر الدرجات، درباره جنّ ). البته روايات درباره جنّ منحصـر1/95: 1404آمده است

 به اينها نيست، بلكه در ابواب ديگر هم رواياتي درباره جنّ وجود دارد. 
و متواتر است كه برخي مفسران معتقدند كسـي و روايات بسيار زياد به دليل همين آيات

(قرشي، تفسير احسـن كه وجود جنّ را انكار كند، يكي از  ضروريات اسالم را انكار كرده است
).11/377: 1377الحديث، 

 نتيجه
و روايـات نيست اصل وجود جنّ به هيچ وجه انكار شدنيـ1 و طبق آيات صـريح قـرآن

و توجيه آن در قرآن به اين زياد وجود جنّ پذيرفته شده است. در صورت رد وجود واقعي جنّ
و بـه صورت كه قرآن از با و تمثيل، فرهنگ عرب جاهلي زمان نزول را قبول كـرده ب جدل

مي اين دليل از جنّ صحبت مي و آسيب  شود. كند، تمام معارف قرآن دچار خدشه
و چه از طرف برخي محققـان علـوم طبيعـيـ2 انكار وجود جنّ چه از طرف دكتر نكونام

ايت استدالل ايشان اين است كه وجود غربي، صرفاً به دليل استبعاد است؛ به عبارت ديگر، نه
جنّ با علوم امروزي ثابت نشده است، اما در هيج كجا گفته نشده است كـه بـا دليـل علمـي 

شود كه جنّ وجود ندارد. به بيان ديگر، علم امروزي در جواب به اين پرسش كه آيـا ثابت مي
و به هيچ گويد: نمي جنّ وجود خارجي دارد يا نه؟ حداكثر مي توانـد بگويـد جـنّ وجه نمي دانم

وجود ندارد؛ چرا كه دليلي براي انكار وجود جنّ ندارد؛ مانند اينكه علم امـروز در جـواب ايـن 
سؤال كه آيا در فاصله يك ميليارد سال نوري از زمين ،سياره اي هم اندازه زمين وجـود دارد 

و نمي تواند بگويد نمي يا نه؟ مي اي دانم را نفي كند. به عبارت ديگـر، تواند وجود چنين سياره
 ندانستن دليل بر نبودن نيست.

و از طـرف ديگـر خـداي با اين حساب، وقتي از يك طرف دليلي بر نفي جنّ وجود ندارد
و ائمه هم كه به علوم الهي، آگاهي ازلي دارندbعالم در قرآن صراحتاً از وجود آن خبر داده
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ومصونو ر از خطا (كه در اصل وجـود جـنّ متـواتر اشتباه نيز هستند، در وايات بسيار زيادي
مي هستند) از جنّ خبر داده و اند، چگونه توان وجود جنّ را انكار كرد؟ با توجه بـه ايـن آيـات

و عدم انكار علم امروزي ، هيچ دليلي براي انكار جنّ وجود ندارد. روايات
غرـ3 و نيـز كسـاني كـه عدم پذيرش برخي مسائل از سوي دانشمندان علوم تجربي بي

دليل بر نفي هر چيز غير تجربـي نيسـت پسندند، تنها روش تجربي را براي ايجاد معرفت مي
و موضوعاتي از قبيل  و متافيزيكي را انكار كرد؛ مسائل وگرنه بايد بسياري از مسائل غيرمادي

.bوجود فرشتگان، آثار دعا، ارتباط با حضرات معصومان و .و آثار زيارت ايشان .. 
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