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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺤﻀﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎد ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :در راﺳﺘﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺤﻮه ﺑﻮدن؛ ﻻزم دﯾﺪم ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻣﻠﮏ ﺟﻨﺎﺑﺘﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی اﺑﻬﺎم
ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺎﺳﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .۱ .ﺟﺎدو روی ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟ و ﭼﺮا ﺷﺮوع ﺷﺪ؟  .۲اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪن اﻧﺴﺎن در زﻣﯿﻦ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎوراﯾﯽ؛ اﺳﺒﺎب ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﻦ آراﻣﺶ را در ﺳﻠﻮک اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﻮد و اﯾﻀﺎ در
ﻓﻘﻪ و ﺷﺮع ﻫﻢ ﺟﺎدو و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺣﺮام اﺳﺖ؛ﭘﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم اﺣﺴﻦ اﻟﻬﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎدو و
ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟  .۳ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻦ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻬﺮ
ﻓﻄﺮت ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﯿﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﻏﺮﯾﺰه ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﺴﺎن دارای ﺟﻤﻊ ﻓﻄﺮت و ﻏﺮﯾﺰه و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و
اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺟﻦ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺣﺴﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد؟ )ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﺟﻨﻪ ﻫﻤﺎن
ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻨﺎب اﺑﻠﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم اﻏﻮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﻨﻪ
ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﺷﯿﻌﻪ و ﮐﺎﻓﺮ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻦ و ﺣﮑﻤﺖ ﺣﻀﻮر
او در ﻧﻈﻢ اﺣﺴﻦ اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ(  .۴ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﻨﻪ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
در ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ؟ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ؟ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ؟ و ﯾﺎ؟  .۵آﯾﺎ اﺟﻨﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎم ﺳﺎزی و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻤﺪن
دارﻧﺪ؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ آﯾﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟ ّﻨﯿﺎن از
اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎدوﮔﺮان از اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻨﻔﯽ آنﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺟ ّﻨﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻪ .زﯾﺮا
ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ.۵ .
ﺑﺪی .۴ .وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺟﻨﺲﺷﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺎدی ِ
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

