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  مقدمه
 وکهـن   يهـا فرهنـگ هست کـه بیشـتر    یزندگ انیجر رمؤثر ب یبیغ يروهاین وجودة دربار ییهاشهیاند
 یزنـدگ  ربـ  جن ریتأثو  وجود ۀمسئلباورها  نیا نیترمهم از یکی. انداثر پذیرفته آن از يامروز بشر یحت

  .است انسان
ویـژه  بهو  یان الهیدر ادبوده است، توجه کانون  یالهریان غینکه در ادیبر اافزون اعتقاد به وجود جن 

  ز دارند.ین یموارد با هم اختالفات یدر برخ؛ هرچند، شودمیاثبات شده، د یکأت، بر آن یمیابراه
را  یمـ یان ابراهیـ نظـر اد ، نیـ ل هـر د یو با توجه به منابع اصـ  یاجمال یم با نگاهیبرآننوشتار ن یدر ا

  م.یکن یجن بررسبارة در

  ميمفاه
  جن يلغو يمعنا

 یحبش از اصل معرّبعربی و جنّ را  ةواژ نولدکه ،یعرب ياجنّ را واژه، یعرب يهانامهلغت مؤلفان شتریب
 ،یانیو سر ي، عبری، آرامياکد يهاجنّ در زبان ةواژ یشۀخاورشناسان، ر یگرنظر د است، اما به دانسته آن
 مشـتق  )Hastings, , 1980, p. 670 ؛4903 ص، 10ج ، 1383، دساالریام( وجود داردنیز و استتار،  پوشش يمعنابه

داننـد نـه   مـی » جنـا « ۀواژه را از کلمـ  ینا ۀیشمحققان فرهنگ عرب ربرخی ( دانندیم» ن ن ج« ۀشیاز ر
، 1933 گروهـی از مستشـرقین،  ( و استتار اسـت  پوشش يمعنابه در اصل که )www.iranicaonline.org( )»جنن«
 ،منظـور ؛ ابـن 21ص ، 6ج ، ق1409، فراهیـدى (. وجود دارد شهیر نیا مشتقات شتریدر ب ن معنایا. )111ص ، 7  ج

؛ 112ص ، 2 ج، ق1414، ؛ فیـومى 308ص ، 1 ج، 1367، اثیـر ؛ ابن227ص ، 6 ج، 1375، ؛ طریحی93ص ، 13ج ، ق1414
از ، مـثالً ؛ )113ص ، 18ج ، ق1414، ؛ زبیـدي 123ص ، 2 ج ،1368، ؛ مصـطفوى 415ص ، 1 ج، 1374، راغب اصـفهانى 

... در قلـب  و يشـاد نکه افکار و غـم و  یا ای است پنهان نهیس ۀدر قفس که ندیگویم »نانجِ« قلب بهرو آن
را  اشرنـده یکارگبـه  رایـ ز، نـد یگویم» مجنّه ایمجنّ ، جنّه«سپر  به. )147ص ، 2ج ، 1958، يراز( پنهان است

  .)172ص ، همان( کندیم یمخف
بهشـت   روآنازو ، پوشـاند یروى زمین را م؛ زیرا گویندیم »جنّت و جنّات«، به باغ و مزرعه و چمن

، يراز( پوشـاند یمـ گـر را  ید یبرخـ ، یاسـت کـه برخـ    ياگونهدرختانش بهنامند که فراوانی می» جنَّۀ«را 
  .)82ص ، 1ج ، ق1420

وانه و یبه د؛ )97ص ، 13ج ق، 1414، منظـور ابن( ندیگویم نیجن، است مادر پنهان در رحم چون نیجنبه 
 راغـب ر یـ و بـه تعب  )172ص ، 2ج ، 1958، يهمـان؛ راز (ده است یعقل او پوشند، زیرا یگویم» جِنَّۀال« مجنون

  .)205ص ، ق1412، راغب اصفهانی( ن نفس و عقل استایم یل و مانعینکه جنون حایا مثل



   ۲۳ جن از منظر اديان ابراهيمي

  .)94ص ، 13 ج، ق1414، منظورابن(پوشاند یمت را یمد، زیرا یگویم» الجنَن«ن عرب به قبر و کفن یهمچن
ص ، تـا بى، الوهاب؛ عبد260ص ، 1 ج، ق 1413، بحرانى؛ 121ق، ص 1427آملی صغیر، طبريك: .ر(با شاعر یچه ز

  :ن کلمه را در شعر آورده استیا يسه معنا )160ص ، 2ج ، ق 1379، شهر آشوب مازندرانى؛ ابن32
ــ ــ یعلـــ ــ بـحج ــه ــ   ۀنـَّ

ــطفمالْ وصـــی ــاً یصـ   حقـ
ــقَ   ــار یمسـ ــو الج النّـ   ۀنـَّ

ــام ــساال إمـ ــوالجِ نـ   ۀنّـ
 یو وصـ  نیاو جانشـ ؛ جهـنم و بهشـت اسـت    ةکنندمیاو تقس؛ سپر از آتش است طالبیاببن یعل حب

  و انس است. جن يشوایاو پ؛ است یحق حضرت محمد مصطفبه
  .)706ص ، م 1983، یشبل( ندادهیاز چشم مردم پوشخوانند؛ زیرا می» الجنۀ«را نیز گاه مالئک 

تـوان از  مالئکـه را نیـز مـی   ، از حـواس  ءیبودن ش یمخفلغوي این لفظ، یعنی معناي به س با توجهپ
اعـراب   کـه ، چنـان )266ص ، 6ج، 1375، ؛ طریحـی 97ص ، 13 جق، 1414، منظـور ابن(آورد شمار یان بهنّجِ ةزمر

، شـوکانی ؛ 64ص ، 4ج ، ق1407، زمخشـري ( نامیدنـد پوشـیدگی از نظـر جـن مـی    سبب جاهلی مالئکه را به 
از حـواس مـا   ؛ زیـرا  شـود یگفته مجن ـ  از انسان ریغـ  یبه انواع روحان، نیبنابرا. )475ص ، 4ج ، ق1414
 )227ص ، م 2001، دغـیم ( يرازفخـر شوند، بـه بیـان   ها شمرده میجنجزو  نیاطیمالئکه و ش وند ادهیپوش

 سـت یملـک ن  یهر جنـ  یول، ندامالئکه جنۀ هم، یعنی است عموم و خصوص مطلقجن و ملک میان 
  .)203ص ، 1374، راغب اصفهانی(

ق، 1414، فیومى(» جِنّی«واحد جنّ را  )188ص ، 10ج تا، بی، بروسوى؛ 300، ص، 6 ج، 1375، طریحی(لغویان 
، »جنـان «و  )63 ص، 2ج، ق1412، قرشـى بنـایى  (» جِنَّه«جمعِ جنّ را  وـ   مانند روم و رومـی ـ  )112 ص، 2 ج

، )417ص ، 1 ج، 1374، راغـب اصـفهانى  ؛ 308ص ، 1 ج، 1367، اثیـر ابـن ؛ 21ص 6 جق، 1409، فراهیـدى ( انـد دانسته
  :خوانیممی قرآندر چنانچه 

  باشد یا از نوع انسان. انیچه آن شیطان از جنس جن ؛)6(ناس: » منَ الْجِنَّۀِ و النَّاس«ـ 
، انیـ میان خدا و جن؛ )158(صافات: » لَقَد علمت الْجِنَّۀُ إِنَّهم لَمحضَرُونَوجعلُوا بینَه وبینَ الْجِنَّۀِ نَسباً و«ـ 

] دانند [روز قیامت بـراى حسـاب و پـاداش   خوبى مىکه جنیان بهیدرصورت، نسب و خویشى قرار دادند
  .احضار خواهند شد

، 7 ج، ق1421، دهیسـ ؛ ابـن 496 ص، 10 ج، ق 1347، االزهـري ( انـد دانسـته » الجانّ«اسم جمع جن را  یبرخ
؛ )112ص ، 2ج، ق1414، فیومى( آمده استنیز د یمار سفمعناي به که، )113ص ، 18ج ، ق 1414، ؛ زبیدي211		ص

  .)48ص ، ق1429، يبکر الراز یاب( است کار رفتهبه )12 ص، 6 ج ق،1414، منظور(ابن انس همراه را در قرآنیز

۲۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 انیـ جن] از گنـاه آدمیـان و   و آن روز [فرشـتگان  ؛)39(الرحمن: » یسئَلُ عنْ ذَنْبِه إِنْس و ال جانٌّفَیومئذ ال «ـ 
  .نپرسند

  .قبل از آنان هیچ انس و جنّى با ایشان تماس نگرفته است؛ )74(الرحمن: » لَم یطْمثْهنَّ إِنْس قَبلَهم و ال جانٌّ«ـ 
، لتهانوى(ا demon؛ www.britannica.com genie (Singh, 2001, p 43) )djinn, jinni, jinn( جن را یسیدر انگل

  .نامندیم )583 ص، م 1996، 1 ج
؛ 3 ص، 1 ج، 1361، ي؛ مـروز 792ص ، 10ج ، 1383امیدساالر، ( است ویو د يپر، یجنّ در فارس ةواژ معادل

 را معـادل  يپر ةواژ، یفارس زبان به میکر قرآن کهن يهاو ترجمه ریو در تفاس )65 ص، 1 ج، 1364، يسجز
، ي؛ راز350، 458، 543 ص، 2 ج ،1367، يطبـر  ریـ جر ؛452ـ449ص ، 5ج ، 1375، جواديدحاج سی( اند.جنّ گذاشته

  .)352 ص، 10ج، 1376
» جنـین «جمـع  » اَجنّـه « کـه یدرحالشود، یجمع بسته م» اَجنّه«صورت اشتباه بهبه یدر فارسن کلمه یا

 ؛ و در آن موقـع کـه  )32(نجـم:  » بطُـونِ أُمهـاتکُم   و إِذْ أَنْتُم أَجِنَّۀٌ فـی «: فرمایدقرآن کریم می .است نه جن
  هایى در شکم مادرانتان بودید.جنینصورت به

 ؛4903ص ، 10ج ، 1383، دسـاالر یام( غلـط اسـت  ، انیـ ا جنیـ  هاجن يجابه» اجنه« ۀکار بردن کلمپس به
  .)14ص ، م 1983، یشبل

  جن در اسالم
صـورت  بـه  بـار  22(اسـت،  شده  حیتصرجن موجودى نامرئى است که در قرآن مجید به وجودش 

غیـر از مـوارد   . )115ص ، 1384، ؛ حریرى62ص ، 2ج، ق1412، قرشى بنایى(جانّ) صورت به بار 7جن و 
بیـان  بـراى بشـر   جنیـان   ةاز زبان آنها حقـایقى را دربـار  دارد و » جن«با نام  ايقرآن سوره، پراکنده

خلقـت جـن و انسـان را متفـاوت     چگـونگی  خداونـد  ، »الـرحمن «سوره در آغاز ن یهمچنکند: می
ن لفـظ  یـ صورت مکرر انسان و جـن را بـا ا  از آتش) و پس از آن به يگریل و داز گ یکی(داند می

هـاى  یـک از نعمـت  پـس [اى انـس و جـن!] کـدام    ؛ »تُکَـذِّبان فَبِـأَي آالء ربکُمـا   « کنـد: میخطاب 
  کنید؟پروردگارتان را انکار مى

کـه در قـرآن    هـایی ویژگـی و هـا  ترین شاخصهمهم، جن نازل شده استبارة که در یاتیآتوجه به با 
  :)4903ص ، 10ج ، 1383، دساالریام( شود، بدین شرح استمیان بیان یبراي جن

هـاى مختلـف   شـعله  ایـ  )27حجـر:  (ن یزهـرآگ سوزانِ از آتش است که  یقیو حق يماد يجن موجود. 1
  ؛)27حجر: ( است بوده نقبل از خلقت انسا نیزم يخلقت آنها بر رو ده شده ویآفر )15رحمن: (



   ۲۵ جن از منظر اديان ابراهيمي

 یگروهو  )14جن: (مسلمان  صالح و از آنان مؤمنِ یگروه )56: اتیذار(ف است مکلّ، مانند انسان. 2
را دیگـر  رونـد و گروهـى جـاى گـروه     یو از بـین مـ   رنـد یمیها ممانند انسان )11جن: ( ندکافر
  ؛)25فصلت: (گیرند مى

  ؛)13سجده: (ند او گناهکارانشان اهل دوزخ )15: جن( نددار حشرونشر و معاد انیچون آدمهم. 3
  ؛)9 جن:( ممنوع شدند یول، اندو استراق سمع داشته يریها و خبرگآنان قدرت نفوذ در آسمان. 4
  ؛)27اعراف: (م ینیبیولى ما آنها را نم، نندیبیما را م انیجن. 5
  .)14: أ(سبند ابهرهیب بیان از علم غیات قرآن جنیآاساس . بر6
 و پرمشـقت خـارق العـاده    ياو کارها يو برا )17: نمل(د حضور داشتنسپاهیان سلیمان  انیدر م انیجنّ. 7

  ؛)13ـ12سبأ: ( دادندیم انجام
از  یگروهـ  کـه  اسـت  شـده  اشـاره » جن«نخست سورة  ۀیو چند آ» احقاف«سورة  32تا  29 اتیدر آ. 8

شأن نزول سورة جـنّ   مفسران حیتصردادند. به گوش قرآن اتیآ رفتند و به امبر اکرمینزد پ انیجنّ
  .)28ص ، 27ج ، تا، بیيفخرراز، 334ص ، 18 ج، 1374، طباطبایى( بودماجرا  نیهم

  ثيجن در احاد
ان شده است و علم بـه وجـود آنهـا از    یبه تواتر ب تیباهلو  وجود جن از احادیث و سخنان پیامبر

 سـت ا کـرده جـن نقـل    بـارة ث دریحـد  170ش از یب بحار األنواردر  یامه مجلسعلّبدیهیات دین است. 
 بصـائرالدرجات و  )243ص ، 2ج، 1369 ،کلینـى ( یاصول کـاف ن در یهمچن. )103ــ 52ص ، 7 ج، 1351، یمجلس(
  .ذکر شده است یات مختلفیز رواین )103ـ96ص ، 1 ج، ق1404، صفار(

، قـرآن  يهاداده رِیو تفس حیتوضآنها  یبرخ کهاست  جنّ شده به یاشارات گوناگون، ثیاحاد نیادر 
  .است یبیآنها از اخبار غآگاهی یافتن و  از آتش انیجنّ نشیآفر جملهاز

بـر   وسفی نام به يامبریپ شدن مبعوث، جنّ بر آدم نشیآفر تقدم، با فرشتگان انیجنّبرخی  ینینشهم
ص ، 7ج، 1351، یمجلسـ ( انیجنّ يهایدنیو آشام هایخوردن، )183ص ، تایب، ابن بابویه(کشتند او را  که، انیجنّ
ـ  تناسل وعوق امکان، )128ص ، 20ج، ق1409، عاملىحر( انیجنّ تناسل، )358ص ، 1ج، ق1409 ،عاملى؛ حر58  نیب

 يمحتـوا  دسـت نیـ ازا یو مطـالب ، )245ص ، 2ج، 1369، ؛ کلینـى 66ص ، 60ج ق، 1403، مجلسى( انیآنها و آدم
  دهد.یم لیرا تشک ثیاحاد

 مـار  چـون  یوانـات یحصـورت  به توانندیم انیجنّ کهکایت دارد ح از آن زیات نیروا یبرخ مفاد

۲۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

و  بیـ عج يبا ظاهر، انسان یو حت )66 ص، 7ج، 1351، مجلسى( سگ، )66ص ، 60ج ، ق1403، مجلسى(
  .ندیدر آ، بیغر

 یدشـمنان  دارند و هـم  یروانیپ هم انیجنّ انیدر م تیباهل، عهیش از امامان منقول ثیاحاد در
 داشـتند و از آنـان   ارتبـاط  بـا امامـان   انیجنّ؛ )55ص ، 7ج، 1351، ؛ مجلسى552 ص، 1ج، م 1990، یکوف(

را بـرادر خـود    عهیمـؤمن و شـ   يهـا و انسان )96ص ، 1ج، ق1404، صفار(کردند یم ینید يهاپرسش
 انیـ بـا جنّ  رضـا  و امـام  صـادق  امـام ، یعل امام دارید از. )55ص ، 7ج، 1351، مجلسى( نددخوانیم

؛ 394 ص، 1 ج، 1369، ؛ کلینــى123 ص، 1 ج، ق1404، صــفار( اســت شــده نقــل يمتعــدد يهــاگــزارش
  .)74ص ، تابى، الوهابعبد

 ابن عبـاس ، دیگر یتیدر روا. است داشته ندهینما انیجنّ انیدر م یعل امام، باقر امام ۀگفت به
، 39ج ، ق1403، مجلسـى ( اسـت  کـرده  گزارش و منافق یاغی انیاز جنّ یرا با گروه یعلامام  کاریپ

ج ، همـان (ذکر شده اسـت   اباعبداهللاکمک به  يان برایبر درخواست جنّ یز مبنین یاتیروا. )176ص 
 شـده  تیـ روا یو سـن  عهیشـ  در منـابع  ياریاخبار بس نیهمچن. )94ص ، 1356، قولویهابن؛ 330ص ، 44

 حضرت آن يدر رثا انیجنّ از قول زین يستند و اشعاریگر نیحس امام بر شهادت انیجنّ که است
  .)166ص ، 1376، صدوق( اندکرده نقل

  تيهوديجن در 
هسـت، جـزو باورهـاي اصـلی     طان و فرشـته  یشـ ، جنّکه دربارة  ییهاآموزهپژوهان معتقدند نید یبرخ

وارد آن شده است. هنگامی که یهودیـان بـه    گریان دیادراه برخورد با ؛ بلکه بعدها از ه استنبود انیهودی
ان یـ پـس از پا در تماس مستقیم با دیـن زرتشـتی قـرار گرفتنـد و     ، )ی(اسارت بابل بابل تبعید شده بودند

، 1ج ، یرکـان یانـس ام ( داد يهـود رو ین یـی در آ یز تحـوالت یـ هود نیان بر یرانیا يالیدر دوران استاسارت و 
ب سـب بـود کـه    ین زردشتییهود با آین یین تحوالت برخورد آیجمله علل بروز ااز. )387ص ، 1ج ، م1888

  .)235ص ، 2 ج، 1376، مبلغى آبادانى( ن شدیین آیدر ا يدیورود اعتقادات جد
، )7ــ 1: 3پیـدایش ( حضـرت آدم فریـب خـوردن   نکـه در تـورات و داسـتان    یالبته بـا توجـه بـه ا   

بپـذیریم  نکـه  یمگـر ا مزبور را مردود دانست، توان نظر یمطان نام برده شده است یصراحت از شبه
، ؛ بـاربور 59ــ 54، 39ـ36ص، 1368، ك: هوردرن.ر(بابل نوشته شده است در پس از اسارت  یتورات فعل

  .)254ص ، 1391، انیوسفی؛ 131، 130ص، 1362



   ۲۷ جن از منظر اديان ابراهيمي

 مربوط بـه بـاغ عـدن اسـت    ، شدهبیان طان یشبارة در قیعهد عتکه در  ین گزارشیروي، نخستبه هر 
ـ ؛ حزق7ـ1: 3 شیدایپ( دیگـر  ب داد. گـزارش  یـ را فر احـو د و شن باغ به شکل مار ظاهر یاو در ا. )13: 28 الی

کـه در کتـاب مقـدس    چنـان ، )1: 2و  6: 1 وبیا(ست ا خداوندپیشگاه و در  نمربوط به حضور او در آسما
  .)7: 1 وبی(ا آمدمین یو هم به زم حضور داشتها او هم در آسمان، صراحت آمده استبه

ا یـ و » و فـراخ  یشـکم تهـ   يدارا«ا یـ » یتوخـال « يمعنـا است که به» أوب« یدر اصل عبران اسم جنّ
و  حبیـب ( شـود یاز داخل شکمش خـارج مـ   جنّ يرا آنها معتقد بودند که صدایاست؛ ز» یظرف توخال«

  .)65ص  ،2ج ، م 1985، ینجف ی؛ بالغ154ص ، م1996، فارس
هـا و  ند کـه از اصـحاب جـنّ   یشان به شما گویو چون ا« :ده استآمن معنا در تورات یک به همینزد

ن یشـده از زمـ  ر افکنـده یـ ) و بـه ز 19:  8 ایإشعد (یسؤال کنکنند، یمزِم ک و زِمیجکیجکه  یجادوگران
ّ خواهـد  مثل آواز جـن ، نیزمد و آواز تو از یان غبار پست خواهد گردینمود و کالم تو از م یتکلّم خواه

  .)4:  29 ایإشع( زم خواهد کردان غبار زمیبود و زبان تو از م
 یاز همراهـ روي، پیـروان آن  نیهماز ر کند؛ یتواند انسان را تسخیم جنّبراساس باورهاي دین یهود، 

از تعامـل بـا   نیـز پیـروانش را   اسـالم  ؛ )65و64ص ، 2ج ، 1985، ینجف یبالغ(ند اشده ینه با جنّ ینینشو هم
ا جـادوگر  یـ کـه صـاحب جـن     یزنیا مرد «: ان آمده استیدر سفر الوکند. می ینه ینّجِ نِیاطیجن و ش

  .)27: 20انیالو( »شان استشان بر خودید. خون اید کشته شود. آنها را سنگسار کنیبا، باشد
د تـا مبـادا توسـط    یـ جادوگران نپرداز. به دیان توجه نکنیبه صاحبان جن«: گر آمده استید يو در جا

  .)31: 19 انیالو( »شما منم يخداوند و خدا، دیآنان ناپاك شو
ـ تثن(دانـد  یهوه مکروه و رجس مـ یان را نزد ین تورات رابطه با جنّیو همچن : 23؛ دوم پادشـاهان  12: 18 هی

ه در کـ چنـان آن رابطه دارنـد، قائـل اسـت؛    که با  یکسان یجن و حت يبرا يادیالبته تورات قدرت ز .)24
در جِلبـوع اردو  و  ل را جمـع کـرد  یاسـرائ همۀ بنی شاؤل، لیسموئپس از مرگ «است: ان یل بیاول سموئ

هوه او را جـواب  یو کرد هوه سؤال یو از  و مضطرب شد دیترسد، یان را دینیلشکر فلسط شاؤلچون . زد
ـ : به خادمان خود گفـت  شاؤلپس . ]رگید یخواب و نه روشۀ لیوسنه به[ نداد ان در یـ را کـه بـا جنّ   یزن

ش شـبانگاه نـزد آن زن   یر چهره خوییبا تغ شاؤلم و یلت نمائد تا نزد او رفته از او مسیبطلباست، ارتباط 
  .)7 - 3: 28 لیسموئ( »رفت

رد و  يهـا ل و صـحبت یر بـا سـموئ  یـ گارتبـاط زن جـن   یاز چگـونگ  )24 - 7: 28 لیسموئ(و در ادامه 
  .)14 - 13: 10 خیاول توار(شود یصورت مفصل بحث مبه شائولو  لیسموئن ایمشده بدل

۲۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 يویـ نـام د و عبرانـى  اي است. این نـام واژه  »عزازیل«، هودی ینیدفرهنگ طان در یش يهااز نام یکی
گـردد.  یمـ هـود  ی يهاو سپس وارد اسطوره )8: 16(سفر الویان  شوداز آن یاد میدر تورات شرور است که 

 لیـ عزاز .ل اسـت یـ ز عزازیـ وان نیـ ن دیـ س ایئـ ر و نـد یگویم »بز شکل«وان یاصطالح ددر وان را ین دیا
ى ظـاهرى داشـت.   یعزت و توانا. او بودمحترم ز و یان مالئکه عزیکه در ماست کسى ، شدهزیى عزامعنبه
و در عبـادت خـدا کوشـا و    بـود  ز و با احتـرام  یان مالئکه عزیاند که در مل گفتهیرو عزازنیطان را ازایش

  .)34ص ، 1382، صالحى حاجى آبادى(نمود قدم میپیش
ـ   گذارندیگناهان را بر او م ةنام بزى است که کفار، عزازیلهمچنین   وعلـف آبیو در وادى بـایر و ب

؛ 26و  21 و 8: 16بـاب  ، سـفر الویـان  ر.ك: تـورات،  ( نـامعلوم ببـرد   ییجاگناهان قوم را به ةتا کفار کنندیرها م
  .)167ص ، ق 1386، بالغى
را بـه  آنهـا   کـه خداونـد   دنـ دانیطان و جن را از جنس مالئکه میش، مسلمانان یهمانند برخ یانهودی

  .)109ص ، م 1969، العقاد(د یاستکبار ورز، حسادت به سببطان یش یامر کرد؛ ول سجده
در ، درکـ  ینه ممنوعه ةشجرمیوة را از خوردن 		آدم و حوا، پس از آنکه خداوندطان یش، قیدر عهد عت

ک و بـد  یـ دهـد کـه اگـر از درخـت ن    یمژده مـ  ورود نزد آنان می، وانین حیترركیزعنوان مار بههیئت 
  .)7- 1: 3(پیدایشد شد یعارف خواه، دیبخور

ـ . اکـرد مشـاهده  طان را یر نفـوذ شـ  یسـ  توانیم »يهودی آخرالزمان«یهود دربارة ات یدر ادب  ن تفکـر ی
هـاي  از نـام ( عـال و مسـتمه  یبل يهاران و روانیپ، انگریفرشتگان عصدربارة  يداورنخست به  یآخرالزمان

، نـد اکـرده  یکه از حق خود تخطـ پردازد می یفرشتگاندیگر و  )شیطان در کتاب مقدس و در کیش یهود
سـپس در  ؛ باشـد طان یخـدا و شـ  اي میـان  که مبارزهشود مین ین مجازات ایآخر یعروج موسدر کتاب 

ـ  یصـادق ؛ 71ـ70ص ، 1377، هاکس( ایعروج اشعو در کتاب  یبیمربوط به عالم غگفتار  و  18ص ، 1390، یتهران
بـاور گسـترش   ن یـ ا» دیـ عهـد جد «در دوران یابـد. سـرانجام    یصورت هماورد خدا تجلبه طانیش. )19
  .)87ص، 1378، منیک(طان خواهد بود یزمان با شکست شخدا هم یپادشاه ییکه برپایابد می

  تيحيجن در مس
 ،)128ــ 125، ص 2، ج 1985(بالغی نجفـی،   اندشدهوجود جن را منکر کتاب مقدس،  یحین مسامحقق یبرخ

ان به وجود جـن معتقـد   یحیمسد، یآیبرم یحیمس يگونه که از باورهاد و آنیاما با توجه به متن عهد جد
  .)3: 6 انیاول قرنت(دانند یم یقیحق يطان و جن را موجودیش، بوده



   ۲۹ جن از منظر اديان ابراهيمي

بـه   آنهـا است کـه   نیا تیهودیت و یحیمسدر اسالم با  یختشناجن یاساس يهااز تفاوت یکی
و » ان بـدکردار یـ جن«معنـاي  به آنها فقط يبرا وید ةاعتقاد ندارند و واژ مانیخوب و باا انیجنّوجود 

در  شهیرموضوع  نیا .)124ص ، 2، ج 1985(ر.ك: بالغی نجفی، طان در اسالم استیباً معادل لفظ شیتقر
خواهنـد  ینـد و مـ  اطانیشـ  ارانیدسـت  انیجنّۀ هم انیحیمس ي. براکتاب مقدس دارد ةو آموز شهیاند

داننـد و  یمـ » یطانیارواح شـ «ا ی» ثیارواح خب«جن را ، انیحیمسرو، این؛ ازکنند ریها را تسخانسان
  .)34: 9 ی(متخواند یم» انیس جنّیرئ«طان را یش، لیانج

ـ انج کهنیاد به آن توجه کرد، یبا یحیات مسیکه در اله يگرید ۀنکت طان را از جـنس فرشـته و   یشـ  لی
 یکـ ی، طانیشـ  نکهیابارة درنیز  انیحیمسعرض فرشته و انسان. هم ينکه موجودیداند نه ایاز آنها م یکی

 نیآگوسـت  سیقد؛ )545ص، 1377، هاکس؛ 48ص ، 1383دان؛  ك: مک داول.ر( نظرندهم، از فرشتگان بوده است
 کین رتیس يو دارا )166ص ، 2ج ، م1985، ینجفـ  یبالغ( فرشتگان گریهمانند د يافرشته، طانیشگوید: می

  .)289ص ، 1385، مک گراث( بوده است
ر ممکنـات  یفرشتگان از سادیگر است که مثل  ياو فرشته یطان روحانیعت شیان معتقدند طبیحیمس
ل یـ مثـل م  یا حسیباشد، ز ییمثل ادراك و تم یاز عقلینکه آن امتیحال اعم از ا )12: 6 انی(افسس استممتاز 

  .)547ص ، 1377، هاکس( اریمثل اخت يا ارادیو شهوت و 
د یـ که بر ارواح پل داندیتر میقیتر و حقو از نوع بشر مشخص یقیطان را حقیکتاب مقدس وجود ش

  .)3: 6 انیاول قرنت(است و سلطنت دارد یر
روان خـود در  یـ مبغوض و ازنظر لطف حضرت سبحان مطرود و آواره و با پپس او دشمن خداست 

 يداور يظلمـت و بـرا   يرهـا یفرشـتگانش در زنج  که او باآید دست میبهاز کتاب مقدس عذاب است. 
معـذب  ، يروز به عذاب ابـد  البته در آنست، ین نامؤمن ۀجملو چون او از )2: 4(دوم پطرس اند محبوس

  .)25: 41، ی(مت معاقب خواهد بودو 
ـ    ینم این دنیدر افعالیتش مانع ، طانید دانست که مطرود بودن شیاما با س یشـود؛ بلکـه خداونـد و رئ

امـا  صنع اوست؛  ةفرآورد یپرستجهان بت. )547ص ، 1377، هاکس( ن جهان و دشمن خدا و انسان استیا
 تیحیتا آنجا که مسـ ، کرد فینفوذ فرمان او را تضع يرویشوکت و اقتدار او را درهم شکست و ن حیمس

ـ «پادشـاه  زیرا ؛ دارد ان ساحرانیدر مرا مقام نخست  سید. ابلشو رهیچ يتوانست بر و نـزد   »هیفلارواح س
د از یـ ق و عهـد جد یـ ات عهـد عت یـ از آ ياریدر بس. )1372، یحجت(است  اوسط قرون يو شعرا انیحیمس

  شده است. بردهنام صراحتبهس یطان و ابلیش، جن

۳۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ب دهـد و  یآن انسان را فربا ئت فرشتگان نور تا یبه ه یحتد. یآیدرماي و وسیله طان به هر شکلیش
  .)14: 11 انی(دوم قرنتند کزار یاز خدا ب

، وان داخـل شـده  یـ فرمان خدا در انسـان و ح موجودات و ارواح شرور که بهبراي طان و جن یلفظ ش
  .)34: 9 ی(مت ز استعمال شده استین اند) مبتال ساختهیزدگو صرع (جن یوانگیآنها را به د

 يرویـ از دسـتور او پ آنهـا   ها تسلط داشـت و طانیان و شیبر جن حیکند حضرت مسیان میب لیانج
بـر  البتـه   ؛)36ـ33: 4(لوقا کرد؛ یرون میزدگان بجن را از بدن جناو آمده است که لوقا  لیانجکردند. در یم

  .)41: 4(لوقا است  ابن اهللا یسین تصور باطل که عیا اساس
ز یـ ون نیـ حوار ين قـدرت را بـرا  یا، یزدگدرمان جندر  یسیحضرت عتوانایی ان یعالوه بر ب لیانج

  .)1 - 9: 10 یت(مقائل است 
رون یـ شان بیکه ا یو هنگام«پردازیم: میزدگان با جن حیحضرت مسرویارویی از  يمواردبه ل یدر ذ

د و همـه در  یـ ا گردیـ گنـگ گو رون شـد،  یـ گنگ را نزد او آوردند و چون جن ب ياوانهیناگاه درفتند، یم
س یرئـ  ۀواسـط به: گفتند انیسیفر کنیلده نشده بود. یهرگز د ين امریل چنیدر اسرائ: گفتندتعجب شده، 

  .)33 - 34: 9 یمت( »کندیمرون یرا ب هاجن، انیجن
سـرور بـر    يا: عـرض کـرد  زانو زده،  ينزد وو  آمد شیپ یشخصدند، یو چون به نزد جماعت رس«

افتـد. او  یدر آب م مکرراًکه بارها در آتش و چنانّت متألّم است؛ شدزده و بهرا جنیزپسر من رحم کن؛ 
تـا  رفتـار،  مانِ کجیایب ۀفرق يا: گفتپاسخ در  یسینتوانستند او را شفا دهند. عشاگردان تو آوردم، را نزد 

جـن از  داده، بیـ او را نه یسید. پس عیبا شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را نزد من آور یبه ک
  .)14ـ21: 17 یمت( »افتیرون شد و در ساعت آن پسر شفا یب يو

کـرده بودنـد و حضـرت    نفـوذ  زده جـن  يان در وجـود مـرد  یـ که جنّاست آمده  لیانجن در یهمچن
  .)28ـ33:  8 ی(مت داد قرارو در بدن چند خوك  آورد رونیآنان را از بدن آن مرد ب یسیع

 وانگـان یو جـن را از بـدن د   نیاطیروح شـ  اداجـازه د  زیـ از شاگردان خود ن یبه برخ حیمس حضرت
... رون کننـد ید قدرت داد که آنها را بیشان را بر ارواح پلیاو ده یو دوازده شاگرد خود را طلب« کنند:خارج 
 هـا جنمردگان را زنده و ، دیابرصان را طاهر ساز، دیماران را شفا دهی... ب: گفتت کرده، یشان وصیو به ا

  .)1ـ9: 10 یمت( دیکنرون یرا ب
کـه  امـا چنـان  ؛ )Roth, 1996, p. 372( نشده استد ییتأ، طانیسجده نکردن ش داستان، یحیدر منابع مس

ند و قـدرت  یخدا بنشـ  يجابهوسوسه شد ، گر فرشتگان بودیهمانند د ياد او که فرشتهیگویم نیآگوست
  .)289ص ، 1385، مک گراث( ان کردیاو بر ضد خدا طغسبب ن یمطلق او را غصب کند. به هم
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ش یدند و مقام و مسـکن خـو  شز مرتکب گناه ین يگریدفرشتگان تنها نبود و ، ن داستانیالبته او در ا
  .)6: هودای ۀ(رسال را ترك گفتند

بـه   یانـد. برخـ  نبوده یسانکیسرنوشت  يدارا ورفرشتگان شر، دیآیمگونه که از کتاب مقدس برآن
(دوم پطـرس   خواهند شـد  يدارنگه، یینها يو تا روز داورند ده شدیر کشیجهنم افکنده و در آنجا به زنج

آنـان   ۀاز جملـ نیـز  طان یشپرداختند. ک یز با فرشتگان نیگر آزاد ماندند و به مخالفت و ستید یبرخ؛ )4: 2
  .)9ـ8: 12(مکاشفه  پردازدیم يمانده و به اغواگراست که آزاد 

دستیابی به جایگـاه خداونـد   طان یهدف ش یکلطوربه، آمده است یروشنکه در کتاب مقدس بهچنان
؛ 111ص ، 1383، دانیلـو (وادارنـد   یانـد انسـان را بـه گنـاه و نافرمـان     ر آنبش پیرواناو و . )9ـ8: 4 ی(مت است

ب یـ او فر، امـا  ح اسـت یگـر حضـرت مسـ   وسوسه طانْیش، دیدر عهد جد. )1222ص ، 2 ج، 1383، مصاحب
شـکل   یحتـ ، دیـ آدر یبـه هـر شـکل   توانـد  مـی طان یشـ  .)1ـ11: 4 ی(متخورد ینمطان را یش يهاوسوسه

، انیاو با موجه ساختن گنـاه و عصـ  . )14: 11 انیدوم قرنت( ب دهدیها را فرانسانراه ن یتا از ا، فرشتگان نور
را بـه دام گنـاه   رهگذر آنـان  ن یده افتد و از ایها مقبول و پسنددهد که نزد انسانیجلوه م ياگونهآن را به

  .)15: 4مرقس (دارد یم ر بازیو مردم را از عمل خ )7ـ1: 3 شیدای(پ اندازدیم
 يوهـا یدبـه کمـک   د و نـ ز قـدرت دار یـ هـا ن بر جسم انسـان  انیجنّ، یحیم مسیتعالۀ ین بر پایهمچن

وجـود آنکـه    بـا . )28ــ 32: 8 یمت( دنگردان یو ناخوش يماریرا دچار بها ند انسانتوانیم، شیخوردست یز
انسـان و   يآزادتواننـد  نمـی اما هرگز ، ندقادرعقل انسان  یتصرف و اعمال قدرت بر جسم و حتدر آنها 

  .)388ص ، 1 ج، م1888، یرکانیانس ام(آورند خود در ةطریسدر ت او را یمسئول
مرکـز  ، ظـاهراً پـس از سـقوط انسـان    ، گـر فرشـتگان متمـرد   یطان و دیش ییسرنوشت نهااما دربارة 

 ن افکنـده شـد  یبـه زمـ   ورگر فرشتگان شـر یاما او همراه د؛ )2: 2 انیافسس( ها بودآسمان، طانیش یفرمانده
  .)9: 12مکاشفه (

پـس  . )144ص ، سـن یت( خواهد افتادنده اتفاق یم آیبت عظیمص ةاحتماالً در دور، نیطان بر زمیشافتادن 
طان بـه  یشـ ، گردد تا ملکوت خود را برقرار سـازد  ن بازیح با قدرت و جالل به زمیکه مس ین و زمانیاز ا
آزاد  یمـدت کوتـاه   يمدت هزار سال در بند خواهد بود و سپس بـرا  يه انداخته خواهد شد. او برایهاو

  د.  یخواهد گرد
م یاورشـل ، یمعظ يبا لشکررد یگیم میمردم را گمراه کند و تصمکوشد مین مدت کوتاه یطان در ایش

ز بـه  یـ ن خواهـد بـرد. خـود او ن   یخت و لشکر او را از بیاز آسمان فرو خواهد ر یاما آتش. ر کندیرا تسخ
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گرفتـار خواهـد    ياز آتش افکنده خواهد شد و به عـذاب ابـد   يااچهیبه در ورگر فرشتگان شریهمراه د
  .)10ـ2: 20مکاشفه ( دیگرد

  يريگجهينت
  آید:میبرشده ادیاز مطالب 

 نیـ ا مشتقات شتریمعنا در ب نیادهد و میو استتار  پوشش يمعنا در اصل کهاست  یعرب ياجنّ واژه. 1
  ؛  وجود دارد شهیر

 ؛بحث شده استان یجنّدربارة ، و در متون مقدس آنهااند پذیرفته را وجود جنّ یمیان ابراهیاد ۀهم. 2
ـ احادیـث متـواتر   ، ان شده استیب جنّکه دربارة  یات فراوانیدر اسالم عالوه بر آ. 3 ز وجـود  یـ ن یفراوان

  کند؛یان را اثبات میعلم به وجود جنّ دارد که
 هـاى مختلـف  شـعله  ای نیکه از آتش سوزانِ زهرآگند ایقیو حقنامرئى  یاتموجود انینظر اسالم جن. از4

  ؛است ها بودهاز خلقت انسانپیش  نیزم يو خلقت آنها بر رو اندشده دهیآفر
ماننـد   وجـود دارد و کـافر   ومـؤمن  آنهـا  میان ند و در امکلف مانند انسان انیجنّات قرآن، یآاساس . بر5

 گیرند؛جاي میدوزخ در حشرونشر و معادند و گناهکارانشان  يدارا و رندیمیها مانسان
رابطه دارند قائل است و اعتقاد دارد جن  که با جنّ یکسان یو حت جنّ يبرا یفراوانهود قدرت یانت ید. 6

 کند؛می یبا جن نه ینینشو هم یاز همراهسبب، پیروانش را  نیبه همر کند؛ یتواند انسان را تسخیم
  ؛ان شده استیب نیزم درها و هم هم در آسمانان یحضور جنّدربارة  ییهاق گزارشیعهد عتدر . 7
 يکه از انسـان برتـر و خـدا    داندیم یقیحق يبه وجود جن معتقد بوده و جن را موجود زیت نیحیمس. 8

  ؛است نیزم
جـن را  رو، ازایـن . هسـتند ها انسان ریتسخ یدانند که در پمی طانیش ارانیدسترا  انیجنۀ هم انیحیمس. 9

 .خواندیم »انیجن سیرئ«را  طانیش، لیانجو  دانندیم »یطانیارواح ش« ای »ثیارواح خب«
عرض فرشته و انسـان.  هم يموجود نکهینه ا، داندیاز آنها م یکیرا از جنس فرشته و  طانیش، لیانج. 10

 اند.عقیدههم، از فرشتگان بوده است یکی، طانیش نکهیابارة در انیحیمس
آنـان  اسـت کـه    نیـ ادر  تیـ هودیو  تیحیدر اسالم با مسـ  یختشناجن یاساس يهااز تفاوت یکی. 11

 و» بـدکردار  انیـ جن«معنـاي  بـه  آنها فقط يبرا وید ةندارند و واژرا باور  مانیخوب و باا انیوجود جن
  .در اسالم است طانیمعادل لفظ ش باًیتقر
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