 -۲۹۴آﯾـﺎ اﻏـﻮاء ﺧـﺪا درﺑـﺎره
ﺷﯿﻄـﺎن ﻗﺒـﻞ از ﺻـﺪور ﮔﻨﺎﻫـﺎن از
ﻃﺮف او ﺑﻮد؟!
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺎ ﺳﻼم ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺒﻞ از اﻏﻮاء ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻏـﻮاﯾﺶ ﻣﺠـﺎزاﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﻪ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ؟

ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﺳﺆال دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﺳﺆال ۱۷۵ -و ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺆال ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ! ﺳﺆال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻋﻨﻮان
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﻮد:
 -175آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد؟!
ﺳﺆال :ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﻄﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن ﺑﺼﻮرت ذﯾﻞ اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ »ﻏﻮاﯾﺖ« ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ
ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺮاد از »ﻏﻮاﯾﺖ« ﺷﯿﻄﺎن ﺧﺮوج او از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻌﺎدت ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺮاج او از ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻫﺒﻮط او
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺧﺮاج ﺷﯿﻄﺎن از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﻇﻠﻤﯽ
درﺑﺎره او ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن آن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎم
ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎه و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻋﺒﻮدﯾّﺖ ﺧﺎﻟﺺ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﻮد .ﮐﻪ
اﺑﻠﯿﺲ از آن ﻣﻘﺎم ﺗﺨﻄ ّﯽ ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﻀﻮر در آﻧﺠﺎ را از دﺳﺖ
داد ﻓﻠﺬا ﺧﺪای ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر ﺧﺮوج از آن ﻣﻘﺎم و ﻫﺒﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
زﻣﯿﻨﯽ را داد! اﺑﻠﯿﺲ ﻫﻢ اﺧﺮاج از آن ﻣﻘﺎم را »اﻏﻮاء« ﻧﺎﻣﯿﺪه و
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺧﺮاج او از آن ﻣﻘﺎم »اﻏﻮاء« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺧﺮاج اﺑﻠﯿﺲ از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن
ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﻏﻮاء ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،اراده اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰ ﺣﮑﯿﻢ
ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﺑﻠﯿﺲ؟ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﺧﺮاج اﺑﻠﯿﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد او ﺑﻮد و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
او ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و از آن ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻇﻠﻤﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺪ و ﺑﯽ ﺟﻬﺖ
و ﺑﺪون ﺣﮑﻤﺖ از آن ﻣﻘﺎم اﺧﺮاج ﻧﺸﺪ.
اﻣﺎ در دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺒﻞ از اﻏﻮاء
ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﺻﻠﯽ او ﻫﻤﺎن
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن و ﺧﺮوج از ﻓﻀﺎی ﻋﺒﻮدﯾّﺖ و
اﻃﺎﻋﺖ از او ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺮاج اﺑﻠﯿﺲ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺧﻮدداری از
اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺠﺪه ﺑﺮای آدم ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ او
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﯾﺐ دادن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دﻋﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰ ﺣﮑﯿﻢ او را وارد
ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎﻫﺎن او در ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اوﻟﯿﻪ »اﺑﻠﯿﺲ« -ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﺗﻤﺮ ّد از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﺷﯿﻄﺎن« ﺷﺪ -از ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی
ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ! و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻮع ﺧﺎﺻ ّﯽ از ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻋﻤﺎل ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از ﻧﻮع ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮع ﭘﺎداش ﻫﺎ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻘﺎﻻت:
 -66ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺬاب ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﺬاب ﻫﺎی اﺧﺮوی ﭼﯿﺴﺖ؟
 -112ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دارﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮار دارد و ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد.
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