
 

 

 وایاتو ر هاي خلقت جن از منظر قرآن ویژگی

 الهه وکیلی
 چکیده:   

هاي آنها از جمله مابعدالطبیعه، موجودات مجرد و مثالی و ویژگی
مسایلی هستند که در بسیاري از موارد، در تعارض با قواي تعقلی انسان 

گیرند. لذا برخی با رد و انکار اشراقیات فقط به عقل بشري و  قرار می
وجودات مهم غیر مادي جن آوردهاي علمی آن معتقدند. یکی از م دست

است. موجودي اسرارآمیز که ذهن انسان را به خود مشغول داشته 
است؛ آیا به راستی چنین موجودي واقعیت دارد یا اینکه قوه تخیل بشر 
آن را ساخته است؟ این نوشتار جهت بررسی برخی شبهات و ابهامات 

رآن، روایات، هاي آن است، که با استفاده از آیات ق درباره جن و ویژگی
 پردازد. تفاسیر و آراي اندیشمندان، به ابعاد مختلف این موضوع می

 مابعدالطبیعه، جن، جان، شیطان. واژگان کلیدي:
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 طرح مسأله
هـا  هاي مادي، موجب شده است که بسـیاري از انسـان   امروزه تقید به ظواهر و جلوه

در قرآن کریم به مسأله انکار  که بینند، اعتقاد نداشته باشند، همچنان جز به آنچه می
کفـار   هاي ظاهربین است، اشاره شده است. غیبب و موجودات غیبی که اعتقاد انسان

گرفتنـد کـه    (ص) خرده می مندي از عقل و حکمت، بر رسول خدا به دلیل عدم بهره
توانند همچون ایشان بـا چشـم سـر، عـوالم غیبـت و موجـودات آن را        چرا آنها نمی

به همین بهانه با نفـی ایـن موضـوعات، آن را امـري خـالف قواعـد        مشاهده کنند و
 بعـد جسـمانی  ها مانند همه موجـودات، داراي یـک    ما انسانند. دانستند. طبیعی می

اما با استناد به متون دینی، غیر از جهـان مـادي و موجـودات آلـی، عـوالم       ،هستیم
از حـوزه ادراك   هایی از جهان هسـتی و موجـودات آن، کـه    فرامادي یعنی آن بخش

جن به عنوان  ند.گانه ظاهري ما خارج هستند نیز در کنار ما وجود دارند. حواس پنج
یکی از موجودات، از اعصار گذشته بین ملل و اقـوام عـالَم وجـود داشـته و در طـی      

ها در فرهنگ عموم مردم، ریشه گرفته است، امـا آنچـه در اذهـان، دربـاره ایـن       قرن
 تر است تا به واقعیت. به افسانه و خیال نزدیک موجود نامرئی وجود دارد

ها کجا زندگی  آیا از منظر قرآن جن واقعیت دارد؟ در صورت مثبت بودن، جن
هایی دارند؟ حیات و مرگشان چگونه است؟ آیا ابلیس فرشته  کنند؟ چه ویژگی می

توان مشاهده کرد؟ آیا در خلقت انسان و جن تشابهی  است یا جن؟ آیا جن را می
 جود دارد؟ اگر وجود دارد این وجوه تشابه چیست؟و

طورکه در دین اسالم و سایر  هایی از دیرباز مطرح بوده است، همان چنین پرسش
بحث وجود جن است. خداوند متعال در قرآن کریم با جدا کردن خرافه  1ها فرهنگ

                                                                        

. اعتقاد به جن در عربستان، شمال آفریقا، مصر، سوریه، ایران و فرهنگ عمومی ترکی از 1
ست اي ا هاي خیلی دور وجود داشته است. عالوه بر این، جن موضوع اصلی ادبیات گسترده زمان

باشد. در هند و اندونزي هم جن در  هاي هزار و یک شب می هاي آن داستان که یکی از نمونه
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مقاله  باطل درباره با جن را مردود دانسته است. این عقاید و باورهاياز واقعیت، 
هاي جن، به جهت اجتناب از گوناگونی و تداخل تعاریف  براي تعیین و تبیین ویژگی

 پردازد.ذکر شده، به بررسی ابعاد مختلف موضوع از منظر قرآن می

 واژه جن در لغت
جن در لغت به معنی پنهان و پوشیده است و تمام مشتقات این واژه نیز بر استتار، 

به فتح جیم، پوشیده شدن چیزي از » جنّه«رند. پنهانی و پوشیدگی داللت دا
به معناي پوشیدن و مستور کردن است. (ر.ك:  -به فتح جیم  -حواس است و جن 

، ماده جن) به عقیده ابن اثیر، جن به جهت پوشیدگی و 98: 1362راغب اصفهانی، 
که موجود مستور در رحم  نامیده شده است، چنان» جن«مخفی بودن از دیدگان، 

 ) 307، 1: 1383اند. (ابن اثیر،  نامیده» جنین«ر را ماد
                                                                                                                                                                

تصورات و اذهان مسلمین وجود دارد که این حضور، در توصیفات قرآن و ادبیات عرب منعکس 
  (Britannica,1994: 556 )است.

ند. شیطان و ایل او به تصورات تر هم اعتقاد داشت اعراب باستانی به غیر از خدایان، به ارواح پست
آنها این است که از ماده  بخشند و همچنین جن، که ویژگی اصلی  خدایان دروغین، روح می

)جن و  (Eneyclopedia of Religion and Ethics, 1981: 675 اند. واحدي ایجاد شده
این موجودات  .اي هستند که برآمده از فرهنگ عمومی اروپاي غربی هستند پري موجودات افسانه

کنند و انواع متفاوتی از آنها در مناطق  از قدرت جادویی خود براي مقاصد خیر و شر استفاده می
در  (Buccas)و بوکاس  (Pixies)پیکسز  (Brownies)کنند، مانند براونی  مختلف زندگی می

و ترولز  (elves)در آلمان، الوز  (kobolds)در فرانسه، کوبولدز  (goblins)انگلیس، گوبلینز 
(trolls) هایی از که در کشورهاي اسکاندیناوي وجود دارند. در فرهنگ عمومی هاوایی داستان

است  (menehoune)خورد که نام آنها منهون  اي نظیر جن و پري به چشم می موجودات افسانه
ك                                                 .:(ر.وجود دارد. (kappa)هایی در مورد موجودي به نام کاپا  و در فرهنگ عامه ژاپنی قصه

 ر.ك):
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» جنان«قلب را هم از آن جهت که ظاهر نیست و از حواس ظاهر پنهان است
هم به معناي سپر و آنچه شبیه آن باشد، آمده است و از این جهت » جنَّه«اند.  گفته

راغب : كر.( دارد. نام گرفته است که صاحب سپر و جنگجو را پنهان می» جنّه«
؛ 167-163، 9تا:  ؛ زبیدي، بی226، 6: 1395؛ طریحی، 99و  98: 1362اصفهانی، 
) بعضی از 675، 1: 1408منظور،  ؛ ابن352، 95؛ همان: 63، 46: 1403مجلسی، 

» هنَّجِ«و جمع آن را  -مانند روم و رومـی  -» جِنّی«را » جنّ«تفاسیر واحد 
 )229، 2: 1395؛ طریحی، 188، 10: 1405اند. (ر.ك: بروسوي،  دانسته
اسم مصدر و به معناي جن و جنون است. همچنین این واژه به » جِنَّه«اما 

معناي فرشتگان، پریان و دیوانگی آمده است، زیرا فرشتگان و پریان نامرئی هستند 
گویند که عقل از او پنهان گشته است. (ر.ك: راغب  و مجنون نیز به کسی می

 )98: 1362اصفهانی، 
هم به معناي یک نوع از جن و نوعی از مار (مار سفید) آمده است. » انج«

) 220، 3: 1408منظور،  ؛ ابن138تا:  ؛ فیومی، بی99: 1362(ر.ك: راغب اصفهانی، 
ها  اند که اغلب در خانه آزاري دانسته را مار سفید، سیاه چشم و بی» جان«برخی 

آن باشد. (مصطفی و دیگران: شود و علت این تسمیه، شاید مخفی بودن یافت می
1418 :1 ،141( 

 جن در قرآن
در آیات قرآن با سه واژه  1قرآن کریم در شانزده سوره، از جن سخن گفته است.

 22» جن«به مطالبی درباره جن اشاره شده است. واژه » الجنّه«و » جانّ«، »الجن«
اند که در  آیه آمده 31بار، مجموعاً  در  3هم » جنّه«بار و واژه  7» جانّ»  بار، واژه

هفده آیه، جن همراه با انسان ذکر شده است.  اختصاص یک سوره قرآن به نام جن 
                                                                        

،  ، احقاف ، فصلت ، صافات  ، سبأ ، سجده ، حجر، اسراء، کهف، نمل ، اعراف، هود هاي انعام . سوره1
 ، جن و ناس  ، الرحمن ذاریات
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و آیات متعدد در سور مختلف، نمایانگر اهمیتی است که قرآن به این موضوع داده 
شود که وجود جن و  ثابت می 1است. با استناد به بسیاري از آیات قرآن و روایات،

و توهم نیست، بلکه یک واقعیت و امري مسلم است که در برخی شیطان یک پندار 
که در دیگر ادیان االهی نیز به این موضوع  موارد نیز تشابهاتی با انسان دارد، چنان

ترین مسایلی که در ارتباط با جن در قرآن مورد بحث قرار  مهم 2پرداخته شده است.
 گیرند عبارتند از:  می

 

 خلقت جن -1

ش، موجودات غیر محسوسی وجود دارند که براي ما در شرایط عادي در عالم آفرین
آیات االهی اثبات شده است،   ها به واسطه قابل درك حسی نیستند، اما وجود آن

و «مانند روح، مالئکه، جن و... . قرآن کریم خلقت جن را چنین بیان فرموده است: 
. »و الجآنَّ خلقنه من قَبلُ من نّار السمومِ لَقد خَلقنا اْلانسانَ من صلصلٍ من حماء مسنونٍ

 )27و  26(حجر، 
؛ 241: 1362باد داغی است که اثر سمی دارد (راغب اصفهانی،  »سموم«

گویند این است که در  ) و علت اینکه آن را سموم می232، 12: 1364طباطبایی، 
                                                                        

 آید. . بحث جن در روایات در انتهاي همین مقاله می2
، به دلیل ثنوي بودن مذهب زرتشتیان، نقشی اساسی در میان شناسی دیو، اهریمن و جن 2.

پارسیان. دارد نیروهاي متضاد خیر و شر در جنگ دایمی هستند و در رأس ارواح خبیث، انگر 
) است که Jahiمئینو یا اهریمن قرار دارد که به شدت خبیث است و روح خبیث دیگر، جهی (

 باشد. معرف فحشا و مخرب انسانیت می
روح شریره  (Lilith)و لیلیت  (mazzighin)ن یهود نیز به ارواح شریري مانند مزیقین در آیی

مؤنثی اشاره شده است که آدم عالوه بر خدا با لیلیت هم ازدواج کرد و فرزندانی که از آنها متولد 
  بودند که به اشکال متفاوت وجود داشتند. ”shedin“شدند جن و 
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 )182، 13: 1349شـود. (طبـرسی،  بدن یعنی در منفذهاي بدن وارد می» مام«
و خََلَقَ الجانَّ  *خلق االنسان من صلصلٍ کَالفَخّار«... خوانیم:  در آیاتی دیگر می

 )15و14(رحمن،  ».من مارجٍ من نّارٍ
اي خالص و بدون دود از آتش است. (طباطبایی،  به معناي زبانه» مارج«کلمه 

ب ) صاح105، 27: 1405؛ آلوسی، 74، 24: 1349؛ طبرسی، 166، 19: 1364
 گوید:  می البیان روحتفسیر 

مذکور است که مارج، آتش است ممتزج به هوا که آن را هواي مشتعل گویند. 
پس جان مخلوقی است از دو عنصر آتش و هوا، آدم آفریده شده از دو عنصر 
آب و خاك. چون آب و خاك به هم شوند آن را طین گویند و چون هوا و 

 )8،147 :1405 ،بروسويکـ: ر.. (آتش مختلط گردد آن را مارج خوانند
 آید با استناد به آیات مورد بحث درباره خلقت جن، چند نکته به دست می

سوره حجر بر تقدم زمانی خلقت جن بر انسان تصریح  27و  26آیات  الف)
دارند، اما اینکه این مدت چه مقدار است، ظاهراً دلیل معتبري بر آن در دست 

 نیست.
ان، موجودي دو بعدي است با این تفاوت که انسان از جن نیز مانند انس ب)

طور که انسان داراي روح است جن نیز  خاك و جن از آتش است ولی طبعاً همان
روح دارد و چنین موجوداتی بین روح و بدنشان تأثیرات متقابلی وجود دارد؛ یعنی 

ر شرایط هاي ویژه خود را به کار گیرد، الزم است جسم د اگر روح بخواهد فعالیت
که مالصدرا جن را مرکب از وجودي در جهان حس،  خاص بدنی باشد، چنان

وجودي در جهان غیب و تمثیل و روحی درخور جسم او که از مبدأ فعال بر وي 
 )229:  1363 داند. (صدر الدین شیرازي، افاضه شده، می

فته است. در آیات قرآن، غالباً در مقابل انسان، جنّ و در مواردي جانّ به کار ر
 درباره اینکه آیا جانّ، همان جنّ است، اقوالی مطرح شده است:
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طور که آدم(ع) پـدر  گوید: منظور از جانّ، پدر جنّ است، همان ابن عباس می .1
 )201، 9: 1349بشـر است. (طبرسی، 

منظور از جانّ نسل جنّی ابلیس و یا نوع مخصوصی از جن است. (راغب  .2
 )99: 1362اصفهانی، 

 )180، 19: 1417جان همان ابلیس است. (رازي،  .3
رسد که مقصود از جنّ و جانّ یکی  با استناد به آیات قرآن چنین به نظر می

) به خلقت جانّ اشاره شده و این 15؛ رحمن، 27است، زیرا در برخی آیات (حجر، 
خلقت، همانند خلقت جنّ در مقابل خلقت انسان قرار گرفته است و برخی از 

رین نیز مانند عالمه طباطبایی با تأکید بر نوعی ارتباط میان خلقت جنّ و مفس
: 1364(طباطبایی،  1دانند. خلقت جانّ، جانّ را همان جنّ و یا نوعی از انواع جنّ می

12 ،224( 
 

 جن یا فرشته بودن ابلیس   -2
، »بلس«ابلیس اسم خاص است و یازده بار در قرآن آمده است. واژه ابلیس مشتق از 

: 1408منظـور،  هاست. (ابن غیر منصرف و به معناي متمرد، سرکش و رییس شیطان
 )137: 1422فارس، ؛ ابن3، 1: 1418؛ مصطفی و دیگران، 140، 1

او ابلیس نامیده شد زیرا که از «از قول بغوي آمده است:  البیان روحدر تفسیر 
هم از حضرت  باراالخ معانی) در 5:  1405(بروسوي، ». رحمت خدا ناامید شد

 (ع) نقل شده که فرمود:  رضا
نصیب ماند، ابلیس نامیده شد چون  شیطان از این جهت که از رحمت خدا بی

 این کلمه به معناي محروم و مأیوس از رحمت خداست.
                                                                        

؛ 15انّ به معناي جن یا نوعی از انواع جن آمده است. (حجر، . در پنج آیه از قرآن، واژه ج1
 )74و  56، 39، 15رحمن، 
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 در اینکه ابلیس جنّ است یا از ملک، نیز اقوال مختلفی بیان شده است:
  مالئکه بوده است، زیرا استثنا در آیه برخی از مفسرین معتقدند ابلیس از الف)

) استثناي متصل و مستثنا از جنس 50(کهف،  »فَسجدوا الّا ابلیس کان من الجِنّ«
منه است؛ یعنی ابلیس ابتدا از مالئکه بوده و به علت عدم سجده، مرتکب  مستثنا

» ارص«در آیه را نیز به معناي » کان«گناه گشته و جنّ شده است. همچنین فعل 
: 1353؛ نسفی، 265، 1تا:  ؛ رشید رضا، بی33، ذیل آیه 1تا:  اند. (بیضاوي، بی گرفته

2( 
در مقابل، بسیاري از مفسرین با استناد به آیات و روایات معتقدند ابلیس از  ب)

، 1: 1349؛ طبرسی، 443، 2: 1417مالئکه نبوده، بلکه از جن بوده است. (رازي، 
، 12: 1364؛ طباطبایی، 111، 1: 1362؛ قطب، 195، 1: 1386؛ میبدي، 191
452( 

 تر است زیرا:  رأي این گروه به صواب نزدیک
فسجدوا «اند خداوند در آیه  کسانی که معقتدند ابلیس از مالئکه است گفته .1

) ابلیس را از فرشتگان استثنا نموده و چون استثنا ظهور در 34(بقره، »اال ابلیس
یس از فرشتگان است، اما با توجه به قرینه موجود در این آیه، اتصال دارد بنابراین ابل

 »کان من الجن«تواند از فرشتگان باشد و در آیه  استثنا منقطع است و ابلیس نمی
) هم تصریح شده که ابلیس، از جنّ بوده است. همچنین این گروه با 50(کهف،

نبود مشمول امر  گویند اگر ابلیس از جنس مالئکه می» اسجدوا آلدم«استناد به 
شد و به جهت خودداري از سجده کردن، متمرد و سرکش به شمار  االهی نمی

توان گفت، ابلیس در این امر از باب غلبه داخل شده، زیرا  رفت، اما در پاسخ می نمی
شود که او از جنس مالئکه باشد  با مالئکه همنشینی داشته است و این دلیل نمی

شود، اما  گوید: فرشته به حسب لغت، جنّ نامیده می میچنان که امام فخر رازي  هم
 )443، 2:  1417به حسب عرف، جن به غیر مالئکه اختصاص دارد. (رازي، 
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ابلیس داراي اوالد و ذریه است و فرشتگان داراي فرزند نیستند، و خداوند  .2
فرماید: چرا او (ابلیس) و فرزندانش را که دشمنان شمایند دوستان خود  می
 )50گیرید. (کهف،  می

که مالئکه از جنس نورند.  ) در حالی12ابلیس از جنس آتش است (اعراف،  .3
 )102، 11: 1403(ر.ك: مجلسی، 

؛ تحریم، 1؛ فاطر، 26هی و لزوماً معصوم هستند. (انبیاء، مالئکه، رسوالن اال .4
 کند معصوم نیست و در نتیجه از مالئکه نیست. ) پس وقتی ابلیس گناه می6

برخی روایاتی بر جنّ بودن ابلیس تصریح دارند، مانند سخن رسول خدا(ص)  .5
 که به شمعون فرمود: 

کنند و با تو پیکار  تو دشمنانی از جن و انسان داري که پیوسته تعقیبت می
نمایند تا دینت را بربایند...، اما دشمنان از جن، پس ابلیس است و  می

  )26: 1367سپاهیانش. (حرانی، 
 امام صادق(ع) نیز روایت شده که فرمود: از 

پنداشتند شیطان از آنهاست (در صورتی که از جن بود) ولی در علم  مالئکه می
خدا از آنها نبود تا به سبب حمیت و تعصب، باطن خود را اظهار کرد و گفت: 

، 2: 1405اي. (کلینی،  اي و انسان را از خاك خلق نموده مرا از آتش آفریده
308( 

 
 مکلف بودن جن   -3

گر اهمیت و ویژگی خاص این دو  وجود دو سوره انسان و جن در قرآن نمایان
موجود و تمایز آنها از سایر مخلوقات االهی است و آنچه این دو را متمایز ساخته، 
مسأله تکلیف است. طبق آیات سوره الرحمن، جن و انس، دو موجود پرارزش 

ایی قیامت و حسابرسی در آن روز داده شده برپ  (ثقالن) هستند که به آنها وعده
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جن و انس را پس  »فبأَي ءاآلء ربکما تکذبان«این سوره بیش از سی بار با آیه  است.
دهد دنیا و  کند که نشان می هاي دنیا و آخرت، خطاب می ها و عذاب از ذکر نعمت

 باشد. آخرت و پاداش و عقاب براي هر دو می
نند انسان مکلف و مختار و در مقابل اعمال بر اساس آیات قرآن جن نیز ما

و ما خلقت الجن و االنس اال «فرماید:  که خداوند متعال می چنان خویش مسؤول است،
باشد و  ) هدف از آفرینش جن عبادت و اطاعت پروردگار می56(ذاریات،  »لیعبدون

رو به حقیقت عبادت این است که مخلوق، خود را در مقام ذلّت و عبودیت واداشته، 
سوي مقام ربوبیت آورد، در مسیر خواست و اراده االهی گام نهد، روح و جسم را به 

ها چگونه  او بسپارد و تسلیم مطلق در برابر ذات او باشد. در خصوص اینکه جنّ
کنند و یا  هاي مسلمان عمل می کنند و آیا مسلمین آنها همانند انسان عبادت می

ي است، ظاهراً دلیلی نقلی در دست نیست اما از اینکه عبادت ایشان به نحوه دیگر
اند و از طرفی  آنجا که آنها همراه انسان مورد امر االهی قرار گرفته و مکلف به عبادت

بنابر آنچه خواهد آمد آنها نیز داراي پیامبرانی هستند و پیامبر اسالم(ص) پیامبر 
ها به تناسب نوع  نسانرسد عبادت آنها همچون ا باشد، به نظر می طایفه جن نیز می

 خلقت و عالَم حیاتشان باشد.
 
 پیامبران جن   -4

گیرد،  گر است که بر سر دو راهی قرار می جن نیز مانند انسان موجودي انتخاب
بنابراین، براي انتخاب راه صحیح نیازمند پیامبرانی است که راه راست و مسیر 

 هدایت را به او نشان دهند.
یمعشَر الجنِّ و االنسِ ألَم یأتکم «شود:  ن و انس گفته میدر روز قیامت خطاب به ج

) با استناد به این آیه مشخص 130(انعام،  ...».منکم یقُصون علیکُم ءایتی   رسلُ
مندي از قدرت شعور در قبال اعمال خویش مسئوول  ها با بهره گردد که جنّ می
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ها به وسیله  ید مانند انسانگیرند؛ بنابراین با هستند و مورد بازخواست قرار می
پیامبر یا وصی او به تکالیف خود آگاه گردند تا در صحنه قیامت پاسخگوي اعمال 
خود باشند. برخی از مفسرین معتقدند این آیه بر آمدن پیامبرانی از جنس جن و 

) و برخی دیگر خطاب آیه را متوجه 488، 7: 1364انس تصریح دارد (طباطبایی، 
اند و علت اینکه در قرآن درباره پیامبرانی از جن سخن آمده، در  هجن و انس دانست

که پیامبران انسان هستند این است که جانب انسان را غلبه داده است.  حالی
) از طرف دیگر با توجه به 162، 3تا:  ؛ میرزا خسروانی، بی216، 8: 1349(طبرسی، 

عالیم  اسالم براي جنّ و گردد که قرآن و ت ) معلوم می28-13آیاتی از سوره جن (
انس است و مانعی ندارد که رسوالن و نمایندگانی از خود آنها از طـرف پیامبـر(ص) 

؛ همان: 442، 1: 1376مأمـور دعـوت آنان بوده باشند. (مکارم شیرازي و دیگران، 
کنند،  ها به دیگر پیامبران اولواالعزم را بیان می ) برخی از آیات، اعتقاد جن382ّ، 2
قالوا یقَومنا إنا سمعنا کُتبا أنزِلَ من بعد موسی مصدقاً لما بینََ یدیه یهدي إلی الحقِّ «انند آیه م

) منظور از کتاب نازل شده بعد از موسی(ع) قرآن 31(احقاف،  ».و إلی طَریقٍ مستقیمٍ
ن ها به دی کند و جنّ کریم است که تورات و کتب آسمانی پیشین را تصدیق می

) و سبأ 39و  17هاي نمل ( موسی(ع) و کتاب او ایمان داشتند. در آیاتی از سوره
هایی که تحت فرمان او بودند اشاره شده  ) به داستان حضرت سلیمان(ع) و جن12ّ(

است. بنابراین، جنّ هم مانند انسان، مکلّف است و باید به تکالیف خود آگاه گردد؛ 
بران اولواالعزم و کتب آنها ایمان داشتند بلکه با به همین جهت آنها نه فقط به پیام

 کردند. استفاده از تعالیم پیامبران، به وظایف خود عمل می
 
 ایمان و کفر جن -5

آیا جنّ نیز مانند انسان، مؤمن یا کافر است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اختیار و 
 گردد. مطرح می تکلیف جنّ و ارسال پیامبران، مسأله ایمان و کفر آنها نیز

ها نیز مانند انسان، مؤمن و کافر دارند؛ بعضی صالح،  با استناد به آیات قرآن جنّ
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اي  پرداختند. طایفه تابع و امین وحی و برخی فاسد که به مخالفت با پیامبر(ص) می
کند به آن  از آنها قرآن را شنیدند و از این جهت که به خیر و صالح، هدایت می

 ایمان آوردند:
(جن،  ».یهدي إلی الرّشد فَآمنّا به و لَن نُشرِك بِربنا أحداً * ... انّا سمعنا قُرءانا عجبا«

 )2و1
ها هم  رساند که پیامبر(ص) به سوي جنّ و انس مبعوث بودند و جنّ این آیه می

عاقل، آشنا به لغت عرب، دانا و تمیز دهنده بین معجزه و غیر معجزه بودند. آنها به 
قوم خود رفتند و ایشان را به اسالم دعوت کردند و از اعجاز قرآن خبر دادند، سوي 

» و لن نشرك بربنا احدا«انگیز نیست. جمله  آور و شگفت زیرا کالم بندگان تعجب
فهماند که ایمان آنها به قرآن همان  کند و می هم ایمان آنها به قرآن را تأکید می
ل کرده است، یعنی ابداً احدي را شریک خدا ایمان به خدایی است که قرآن را ناز

 گیرند. نمی
) به آیین خاص طوایف مختلف جن اشاره دارد 15-11ادامه آیات در سوره جنّ (

و انّا منّا الصلحونَ و منّا دونَ ذلک کنّا «گزینند:  که هر یک براي خویش راهی برمی
 ) 11(جن،   ».طَرآئقَ قَدداً
اند و  است، یعنی بعضی از ما صالح» غیر«به معناي  - در اینجا -» دون»  کلمه

به صالحان   تر و نزدیک اي پایین رتبه» دون ذلک«بعضی دیگر غیر صالح و مراد از 
بر تفرقه و تشتت  »کنّا طرائقَ قَدداً«) و عبارت 371، 10: 1349است (طبرسی، 

ه آنها عمل شده هایی است که ب جمع طریقه و به معناي روش» طرائق«داللت دارد. 
و به معناي قطعه است. » قد«، از مصدر »قده«هم جمع » قدد«باشد. کلمه 
اگر به نصب  »طرائق قدداً«اند  ) بعضی از مفسرین گفته68، 20: 1364(طباطبایی، 
در تقدیر است و در حقیقت » فی«شود به خاطر ظرفیت است و حرف  خوانده می

، 29: 1405ذاهب متفرق. (آلوسی بغدادي، بوده است یعنی در م »فی طرائق قدداً«
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ذوي «اند نصب آن به خاطر حذف مضاف است و تقدیر آن  ) و بعضی دیگر گفته88
) و 627، 4تا:  هاي متفـرق است. (زمخشري، بی یعنی صاحبان راه »طرائق قدداً

اند و  معناي آیه این است که بعضی از ما صالحان بالطبع هستند و بعضی غیر صالح
 مذاهب مختلف بودیم. ما در

» مسلمون«) است. مراد از 14(جن،  »و اَنّا منّا المسلمونَ و منّا القسطونَ«آیه دیگر 
مایلین به سوي باطل و عدول کنندگان از حق است. » قاسطون«تسلیم و مراد از 

شوند؛ یک  ها به دو طایفه تقسیم می ) بنابراین، جن383ّ، 10؛ 1349(طبرسی، 
هی که تسلیم امر خدا و مطیع او و در جستجوي راه درست هستند. طایفه گرو

اند و  طایفه دیگر کسانی هستند که از فرمانبرداري االهی عدول کرده و منحرف شده
(جن،  ».و انّه لما قام عبداهللاِ یدعوه کادوا یکونون علیه لبداً«آنها هیزم جهنم خواهند بود: 

19( 
 گوید:  آیه می عالمه طباطبایی در تفسیر

خاست تا خدا را با نماز عبادت کند، مشرکین آن  وقتی رسول خدا(ص) برمی
آمدند که نزدیک بود جمعیت انبوهی بشوند. (طباطبایی،  قدر به طرفش می

1364 :20 ،78( 
گردد و آنها بودند  ها برمی بعضی از مفسرین هم معتقدند دو ضمیر مذکور به جن

شدند و با تعجب از عبادت، تالوت قرآن و...، به آن  یکه پیرامون آن حضرت جمع م
شدند، چون چنین چیزي تا آن روز ندیده و نشنیده بودند.  حضرت خیره می

 )563، 9: 1368(میبدي، 
ها اشاره شده است که با شنیدن آیات  در برخی از آیات نیز به گروهی از جنّ

نان را نیز انذار کنند. (احقاف، قرآن، ایمان آوردند و به سوي قوم خود بازگشتند تا آ
 )32ـ29

و در حقیقت بسیاري از «فرماید:  برخی از جن و انس می  خداوند متعال درباره
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 حقایق را[هایـی دارند که بـا آنها  دل  ]چرا که[ایم  جن و انس را براي دوزخ آفریده
ند که با هایی دار بینند و گوش کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی دریافت نمی]

ترند. [آري] آنها همان غافل  شنوند. آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه آنها نمی
) در این آیه، خداوند جهنم را عاقبت آفریدن بسیاري از 179(اعراف، ». ماندگانند

کند که اگر این دو نوع بر کفر خود اصرار  جنّ و انس دانسته است و تصریح می
نکنند و حجت عقل را به کار نگیرند، هرگز ایمان  ورزند، دعوت رسوالن را گوش

 آورند و عاقبت بسیاري از آنها دوزخ خواهد بود. نمی
 ها نر و ماده بودن و تولید مثل جنّ -6

گـردد؛ بنـابراین، جـنّ     طبق نص آیات قرآن، مسأله زوجیت شامل همه مخلوقات می
ده و توالـد و تناسـل   نیز که یکی از مخلوقات خداوند است داراي دو جنس نـر و مـا  

 .»و من کلّ شَیء خَلقنا زوجـین لَعلَّکـم تَـذَکَّرون   «فرماید:  باشد. خداوند متعال می می
  ) این آیه به عمومیت نر و مادگی تمام موجودات، تصـریح دارد و جملـه  49(ذاریات، 

 شود. ها نیز می شامل جنّ» کل شیء«
 گوید:  زوج می  راغب اصفهانی درباره واژه

گویند و در   هر یک از دو قرین، یعنی هم نر و هم ماده در حیوانات زوج میبه 
این معنا » خلقنا زوجین«شود. خداوند با  غیر حیوانات هم به قرین، زوج گفته می

را بیان کرده که تمامی موجودات عالم، زوج هستند، چون یا ضدي دارند که 
ی دارند که آن نیز زوج است گویند و یا مثل  گفتیم ضد هر چیزي را هم زوج می

اند که ترکیب هم نوعی زوجیت است؛ بلکه در عالم  و یا با چیزي ترکیب یافته
: 1362چیزي نیست که به هیچ وجه ترکیب در آن نباشد. (راغب اصفهانی، 

 )216و  215
برخی نیز مقارنه دو چیز با هم، و نوعی تألیف و ترکیب را از لوازم مفهوم 

 )130، 17: 1364(طباطبایی، دانند.  زوجیت می
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) مبین آن 6(جن،  »و انّه کانَ رجالٌ من االنسِ یعوذَون بِرجالٍ من الجنّ«  آیه
ها مردانی دارند و مرد جایی مطرح است که زن نیز باشد، بنابراین آنها  است که جنّ

 هم مرد دارند و هم زن.
 »انس و ال جانٌّ لم یطمثهنَّ«در قرآن در توصیف حوریان بهشتی آمده است: 

که قبل از شوهرانشان توسط  -) تأکید آیات در وصف حوریان بهشتی 56(رحمن، 
نمایانگر این است که مسأله مقاربت نر و ماده  -اند  کسی از جنّ و انسان لمس نشده

 ها همانند انسان جاري است. در میان جنّ
کانَ من الجنِّ فَفَسقَ «... : شریفه  شیطان و ذریه او در آیه  از بیان خداوند درباره

گردد که  ) معلوم می50(کهف،  »عن امرِ ربه أفتتّخذونَه و ذریته أولیاء من دونی
ذریه و تولید مثل، زوجیت و نر و ماده   ابلیس از جن است و ذریه هم دارد و الزمه

(فصلت،  .»قد خَلَت من قَبلهم منّ الجنّ و االنسِ«  باشد. همچنین در آیه بودن می
توان فهمید که   اخیر می  ) به جنّ و انسان، مرگ نسبت داده شده است. از دو آیه25

هر موجودي که ذریه و مرگ و میر   ها نیز وجود دارد، زیرا الزمه تناسل در میان جنّ
این تناسل در قرآن   دارد این است که تناسل و نر و ماده هم داشته باشد اما به نحوه

 ده است.اي نش اشاره
 
 حیات و مرگ جن -7

و حقَّ علیهم القُولُ فی اُممٍ قَد خَلَت من «فرماید:  ها می قرآن کریم درباره مرگ جنّ
مبین آن است که » قد خلت«) کلمه 25, (فصلت، »قبلهم منَ الجِنّ و اإلنسِ

قالُوا «فرماید:  اند. همچنین می هاي انسان از بین رفته هاي جن مانند گروه امت
) 38(اعراف،  ».النار خُلوا فی أممٍ قَد خَلَت من قَبلهِم منَ الجِنّ و اإلنسِ فی اد

بعضی از کفارند که قبل از ایشان  -بر حسب سیاق لفظ  -مخاطبین این آیات 
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ها نیز به  اند؛ بنابراین جنّ هایی مانند آنها از جن و انسان بوده و درگذشته امت
 میرند. هاي معین و معلومی می اجل

برخی معتقدند چون جنّ از موجودات مثالی و فاقد جسم هستند، نسبت به 
شود که فرسودگی  موجودات مادي، اصطکاك کمتري دارند و همین نکته سبب می

: 1385؛ کربن، 74: 1366سینا،  آنها به تعویق افتد و عمر طوالنی داشته باشند. (ابن
اقد اجل معینی باشد. البته میزان تواند ف ) اما با استناد به آیات، عمر جن نمی339

گونه که عمر انسان در ادوار مختلف،  متوسط عمر جن نامشخص است و شاید همان
متفاوت بوده است، عمر جن نیز چنین باشد؛ فقط در مورد شیطان آمده است که به 

ترین فرومایگانی و شیطان  هنگام نافرمانی خداوند به او فرمود: تو از زمره پست
) در جاي 15و14(اعراف،  .»قالَ انّک من المنظَرین *ظُرنی إلی یوم یبعثونأن«گفت: 

(حجر،  .»قال فانّک من المنظَرین الی یومِ الوقت المعلومِ«فرماید:  دیگر، خداوند می
را به یک معنا  »یوم یبعثون«و » وقت معلوم«) با استناد به این دو آیه برخی 38و37

ند متعال به طور مطلق به ابلیس پاسخ داد که تو از مهلت گرفته و معتقدند خداو
 )234، 9: 1417یافتگان هستی. (رازي، 

در مقابل، عالمه طباطبایی معتقد است خداوند فقط اصل عمر طوالنی به ابلیس 
را اجابت فرموده است، اما با قیدي که در کالم خود آورده است، این مهلت تا روزي 

) با در نظر گرفتن سیاق دو آیه 23، 12: 1364یی، طبا(طبا معلوم است نه تا قیامت.
 »یوم یبعثون«غیر از » یوم الوقت المعلوم«رسد که  مورد بحث، چنین به نظر می

است، زیرا خداوند در سوره اعراف به طور مطلق به ابلیس پاسخ داده است، اما در 
باشد.  روز قیامت میآیات دیگر، این زمان را مقید به روز دیگري کرده که قبل از 

رود و گروهی از  میرد و از بین می) بنابراین جنّ نیز مانند انسان می38و37(حجر، 
گیرند و در خصوص ابلیس نیز تا وقت معلوم یعنی روز  آنها جاي گروهی دیگر را می

 دیگري که قبل از روز قیامت است، مهلت حیات داده شده است.
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 مکان جن -8

گردد، مکان حضور آنهاست. آیات قرآن  جن مطرح می  درباره هایی که یکی از سؤال
ها  به حضور جن در آسمان و زمین اشاره دارند. در سوره جنّ آمده است که جنّ

 .»و إنا لمسنا السماء فَوجدنها ملئَت حرَساً شَدیداً و شهباً«پس از استماع قرآن گفتند: 
گاهی لمس به معناي طلب «گوید:  می» لمس»  واژه  ) راغب اصفهانی درباره8(جن، 

) 467: 1362(راغب اصفهانی، ». شیء و جستجوي چیزي است، اگر چه پیدا نشود
به معناي نزدیک شدن به آسمان با صعود بدان است و کلمه » لمس سماء«
است و به همین جهت با صفت » حارس«اند، جمع کلمه  که گفته به طوري» حرس«

هم نگهبانان قدرتمندي هستند که » حرس شدید«د از مفرد توصیف شده است. مرا
نیز به معناي » شهبا«ها استراق سمع کنند.  ها در آسمان گذارند شیطان نمی

 )11، 19: 1381اند. (قرطبی،  هایی هستند که سالح آن نگهبانان شهاب
افزودند  ها می دادند و بر آن ها گوش می ها به شنیدنی گروهی از پریان در آسمان

ها به زمین آمدند  ساختند تا آنکه ناگهان دچار تیر شهاب شده، از آسمان روغ میو د
و إنّا کنّا نَقعد منها مقاعد للسمعِ فَمن یستمع اآلن یجِد له شَهاباً «فرماید  و در ادامه می

اکنون  ]اما[نشستیم  ) یعنی در  آسمان براي شنیدن، به کمین می9(جن،  »رصداً
ها با استناد به  یابد. جنّ به گوش باشد تیر شهابی در کمین خود میهر که بخواهد 

هاي قبلی آسمان به  اند بگویند از امروز هر کس از ما در آن نقطه این دو آیه خواسته
یابد که از خصوصیاتش این است که تیراندازي  گوش بنشیند، تیرهاي شهابی را می

بعثت پیامبر اکرم(ص) از تلقّی اخبار زمان با نزول قرآن و  در کمین دارد. آنها هم
اند. برخی از  غیبی آسمانی و استراق سمع براي به دست آوردن آن ممنوع شده

آیات نیز که به گوش دادن تعدادي از آنها به تالوت پیامبر اسالم(ص) و یا حضور 
آنها در سپاه سلیمان اشاره دارند نمایانگر حضور جن در زمین هستند. (جن، آیات 
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تواند  توان استنباط نمود که جن می ) اما از آیات می17؛ نمل، 32-29ه؛ احقاف، اولی
 در آسمان و زمین حضور داشته باشد.

 
 دیدن جن -9

جن از موجودات مجردي است که در جهان مادي از چشم انسان پنهان است، اما 
صریح  پذیر است. در قرآن نیز به طور مشاهده آنها براي برخی به اذن االهی امکان

بیند ولی ما  ها ما را می به رؤیت جن اشاره نشده، اما طبق ظاهر برخی از آیات، جن
بینیم. خداوند متعال درباره بر حذر داشتن بنی آدم از شیطان و اتباع او  آنها را نمی

 ) 27(اعراف،  .»کم هو و قبیلُه من حیثُ ال تَرَونَهماانه یر«فرماید:  می
رشته، موجودي نامرئی است ولی گاهی به صورتی جن از نظر قرآن مانند ف

ها به آن  شود. داستان حضرت سلیمان در قرآن و خدمت جنّ ممثّل و قابل رؤیت می
) و همچنین جریان 13و12ها (سبأ،  ها و تمثال حضرت، از قبیل ساختن کاخ

من تخت ملکه سبأ «لشکرکشی او به مملکت سبأ که عفریتی از جن به وي گفت: 
) نمایانگر 39ـ17(نمل، » آورم از آنکه از جاي خود حرکت کنی نزد تو میرا قبل 

هاي دیگر است، زیرا جن از صور مثالی است که به اذن  تجسم جنّ به صورت
 تواند به هیأت انسان یا به هر شکل دیگري از جمله حیوانات درآید. خداوند می

ی درآیند و یا از صورتی توانند به صور گوناگون ها می شیخ بهایی معتقد است، جنّ
ها وقتی پیش   ) جن422ّ: 1363گردند. (عاملی،   به در شوند و به دیگر صورت

داود(ع) ظاهر شدند تا او را به سهو و خطاي خود مطلع کنند، در قالب صور مثالی 
بودند و مهمانان حضرت ابراهیم(ع) که به وجود اسحاق بشارت دادند و بعد از آن به 

رفته، آن بالد را خراب کردند نیز در قالب صور مثالی بودند و از طعام دیار قوم لوط 
شود که ادراك اشباح و صور مثالی با  ابراهیم(ع) هم نخوردند؛ از این بیان ظاهر می

 )196: 1363چشم ممکن است. (هروي، 
در قرآن از تمثل و به صورت بشر درآمدن ملک سخن رفته است، مانند ظهور 
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حضرت مریم(ع) و آمدن مالئکه نزد حضرت ابراهیم(ع) و بشارت  جبرئیل(ع) براي
دادن به تولد اسحاق(ع). حال منظور از تمثل چیست؟ تمثل یعنی تجلّی و ظهور 

 گوید:  چیزي براي انسان به صورتی که انسان با آن آشنایی دارد. راغب اصفهانی می
رباره چیزي مثل بر وزن فرس، قولی درباره چیزي است که شبیه به قولی د

  )462: 1362دیگر است تا یکی دیگري را بیان و تجسم کند. (راغب اصفهانی، 
بنابراین منظور از تمثل جن، شیطان و ملک که موجودات نامرئی هستند، تغییر 
ماهیت آنها نیست بلکه قوه ادراك انسان آنها را به صور مختلف، مجسم و از طریق 

تبدل ماهیتی صورت بگیرد، مانند ظهور کند بدون آنکه  حواس خود رؤیت می
جبرئیل(ع) براي حضرت مریم(ع) به صورت بشر که در قواي ادراکی آن حضرت، 
وي را به صورت محسوس یافت، اما در خارج از ادراك ایشان صورتی غیر صورت 

 دهد:  چنین شرح می بشر داشت. مالصدرا فرایند تمثّل را این
ورت حقیقی و صورت اضافی، که صورت فرشته و شیطان دو صورت دارند؛ ص

حقیقی آن دو را جز به نور نبوت، ادراك نتوان کرد، چه رسول االهی(ص) از 
جبرئیل خواست تا خود را بر صورت حقیقی به او بنماید، او را وعده به کوه حرا 

که کرانه خاور و باختر را سراسر  داد، در آنجا جبرئیل بر او ظاهر شد، در حالی
المنتهی به صورت خود مشاهده نمود، گاهی  ة، بار دیگر او را در سدرگرفته بود

دید که معموالً ممثّل به صورت دحیه کلبی که  نیز او را به صورت اضافی می
مردي نیکوچهره و از صحابه بود مشاهده نمود و شیطان نیز در بیداري براي 

شنید  را میدید و سخنش  گشت لذا با چشم خود او را می آن حضرت ممثّل می
و آن قایم مقام حقیقت صورت وي و وجود اضافی اوست. (صدرالدین شیرازي، 

1366 :531(  
برخی نیز بر امکان رؤیت جن با چشم انسان، در حد سالکانی که ابتداي سلوك 

، 5: 1363اند، تأکید دارند. (ر.ك: طبري،  را پشت سر گذاشته و به مقاماتی رسیده
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 )54ـ 52
 

 جن در روایات

هاي آنها  ترین ویژگی ا استناد به روایات متعددي که درباره جن وجود دارد، به مهمب
 کنیم: اشاره می

ها در جرمی  جنّ  با این تفاوت که ارواح جن نیز مانند انسان، داراي روح است .1
که در بدن آدمی غلبه با آب  لطیف جا دارند که بیشترین آن آتش و هواست، چنان

؛ 1455: 1366؛ صدرالدین شیرازي، 635، 14: 1403مجلسی، و خاك است. (ر.ك: 
 )422و421: 1363عاملی، 

) و برخالف نظر 186، 1: 1363ها داراي انواع و اقسامی هستند (قمی،  جنّ .2
که آنها را میکروب و علت و منشأ اکثر امراض  المنارشیخ محمد عبده در تفسیر 

) آنها نیز مانند انسان، اختیار، 96و95، 3تا:  کند (ر.ك: رشید رضا، بی معرفی می
 اراده، تکلیف، ثواب و عقاب دارند.

در برخی از روایات آمده است که جن و شیطان هر دو در اصل وجود  .3
شود که فقط کارهاي شرّ از  مشترك هستند، ولی شیطان نوعی از جن محسوب می

ر مسلمان دارند. ها هم خوب و بد و مسلمان و غی که جن شود، در حالی او صادر می
 )133؛ رضی: خ 184، 1: 1363(ر.ك: قمی، 

شوند. آنها به  جن و شیطان گاهی به یک صورتی ممثل و قابل رؤیت می .4
پرداختند و  آمدند و به یادگیري قرآن می محضر پیامبر(ص)، علی(ع) و سایر ایمه می

شهري،  ؛ محمدي ري342، 2: 1405پرسیدند. (ر.ك: کلینی،  مشکالت خویش را می
، 63؛ 164، 39؛ 516، 38؛ 14، 27؛ 83، 18: 1403؛ مجلسی، 827، 2: 1377
283( 
؛ 252، 1: 1403عاملـی، کننـد (ر.ك: حرّ هـا تغذیه میها ماننـد انسان جنّ .5
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، محمدي 1067، 4 : 1403 حرعاملی، خوابنــد (ر.ك: ) می448، 2: 1363نجفــی، 
) 91، 14: 1403ل دارند (ر.ك: حرّعاملی، ) توالد و تناس205، 9: 1377شهري،  ري

 )9، 2:  1368میرند (ر.ك: مدنی شیرازي،  و می
 

 نتیجه
هایی درباره وجود نیروهاي غیبی که در جریان زندگی مؤثرند، وجود دارد که اندیشه

اند و همین امر عاملی تأثیرگذار براي  هاي ابتدایی از آن متأثر بوده غالب فرهنگ
پرستیدند و  ا بوده است. بعضی از طوایف عرب جن را میشرك ورزیدن به خد

پرستش و عبادت جن و عقیده به الوهیت آنها در میان مذاهب خرافی یونان قدیم و 
 هند نیز وجود داشته است. 

 –شود که مقوله جن، یک پیشینه تاریخی  دقت در آیات قرآن مشخص می
یکرد خاص خویش، از یک سو فکري، قبل از اسالم داشته است، اما قرآن با دو رو
کند و از سوي دیگر با تأکید بر  هدف مشترك از خلقت جن و انس را مطرح می

کند. جنّ از  هاي موجود در آن زمان را اصالح می ها و فرهنگ هاي او، ذهنیت ویژگی
ترین موجودات به انسان، یعنی موجودي داراي اختیار، ادراك،  منظر قرآن شبیه

لیف است؛ بنابراین براي انتخاب راه صحیح نیازمند پیامبر است علم، مسؤولیت و تک
ها دین، مذهب و فرقه  ها نیز مبعوث شدند. در بین جن و پیامبر اکرم(ص) بر جن

وجود دارد و آنها مانند انسان مؤمن و کافر دارند. آنها داراي دو جنس مؤنث و مذکر 
جن از انسان زیادتر است اما کنند و ذریه دارند. طول عمر  هستند، تولید مثل می

آنها نیز داراي تولد، عمر محدود، مرگ، معاد و حساب و کتاب اخروي هستند. به 
هایی با انسان  دلیل اینکه عنصر اولیه خلقت جن با انسان متفاوت است آنها تفاوت

که نوع بشر از جنس  اند چنان دارند. آنها قبل از نوع بشر از جنس آتش خلق شده
هاي خاصی مانند غیرمرئی  ه شده است؛ به همین جهت آنها از ویژگیخاك آفرید

توانند در  مند هستند و همچنین به واسطه قدرتی که دارند می بودن و سرعت بهره
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گردند؛ قصه  آسمان و زمین به اشکال مختلف ظاهر شوند ولی آنها مسخر انسان می
براي پیامبران،  هاي مؤمن حضرت سلیمان در قرآن و خدمت کردن برخی از جن

امامان و افراد برگزیده در برخی روایات نمایانگر فرمانبرداري آنهاست. در حقیقت 
خداوند متعال ضمن بیان وجوه تشابه در خلقت جن و انسان و هدف از این خلقت، 

 بر دو نکته تأکید فرموده است:
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باشد، لکن این  مند است که انسان فاقد آنها می هایی بهره جن از ویژگی .2
شوند، بلکه این انسان است که با کسب مقام  ها، کمال واقعی شمرده نمی ویژگی

 تواند به نهایت کمال دست یابد. خلیفه اللّهی می
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