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 بیگُنه لعنت کنی ابلیس را  

 چو نبینی از خود آن تلبیس را 
٢/٢٧٢٠ 

 داستان معاویه و شیطان

 ( ٢٦٠٤از بیت  -) دفتر دوم 

 

روایت شده است که سحرراهیی  ععهویحه بحه یحدا      

عرد  از خواب بیدار شد. وقتی چشم بهز کرد  کسی را ندیحد.  

ه کسی توانسته این طور استهخهنه از عیحهن ده  عتریر عهند که چ

یه نگهبهن قصر بگذرد و خحود را بحه اطحهو خحواب او برسحهند.      

برخهسححت و بححه وسححتاو در اطححهو درداخححت. در  ححین اشححتن  

عرد  را دید که دشت درده دنههن شحده اسحت. ععهویحه داد زد     

آیه  کیستی؟ نحهم تحو چیست؟دهسحا داد  نحهعم ابلحیس اسحت.       

تند  درسید  چحرا از خحواب بیحدارم کحرد ؟ ابلحیس      ععهویه به 

دهسا داد  بیدارت کردم برا  این که ینگهم نمهز یحب  اسحت.   

اار فوراً به عساد نرو   نمهزت قضه خواید شحد. در دحی ایحن    

 دهسا ابلیس  افتگو  وهلبی بین ععهویه و ابلیس در ارفت 

ععهویه به شگفتی و تند  افت  بحدون یحیت تردیحد     

ین نبود که برا  چنین اعر خیر  عرا بیدار کرده بهشی. نظر تو ا
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عَثَل تو عهنند این است که دزد  دنههنی وارد خهنحه ا  بشحود و   

بگوید قصد  راست و نگهبهنی آن خهنه را دارد. خودت بگحو   

چگونه عی توان  رف آن دزد را بهور کحرد. دزد کاحه و کحهر    

 ثواب کاه؟

بهه اسحت. عحن در   ابلیس دهسا داد  درک تو از عن اشت

آغهز فرشته   عقرب دراهه خدا بوده ام و در راه خدا وهنبهز  

یححهکرده ام. عححن عرححرم اسححرار بنححداهن خححوب خححدا و یمححدم   

فرشتگهن عرش کبریحهیی بحوده ام. چگونحه عحی تحوانم دیشحه         

 نخستین خود و عربت خدا را از یهد ببرم.

 عه یم از عستهن این عَی بوده ایم 

   بوده ایم عهشقهن دراهِ  و

 نهف عه بر عِهر او ببریده اند 

 عشق او در وهن عه کهویده اند ...

 ا  بسه کز و  نوازش دیده ایم 

 در الستهن رضه اردیده ایم    

 بر سر عه دست ر مت عی نههد 

 چشمه یه  لطف از عه عی اشهد 

٢/٢٦٢١ 
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عن وز از شیر ععرفت  ضرت  ق  از یحیت ووحود    

وحز تحدبیر  حق عحرا دحرورش داده       شیر نخحورده ام. چحه کسحی   

است؟  هال اار  ضرت  ق تند  و عطهبی به عن فرعوده  آیه 

امهن عی کنی که یمه  در یه  ر محت را بحر رو  عحن بسحته     

است؟ اار از عن کفر و یه ایمهن سر عی زند  بدان که از عشیت 

 و دست قدرت  ضرت بهریتعهلی است. 

ست است. اعه ععهویه افت  یمه این یه را که افتی را

در سرشت تو این ععهنی ععنو  نیست. یدیه یزار نفر را تو از 

راه بدر کرده ا . به آتش و نفت  یلحه و عرحر تحو  وحهن یحه       

بیشمهر  آتش ارفته است. زیرا طبیعت تحو سحوزاندن و نحهبود    

کردن است. یمین لعنحت خحدا اسحت بحر تحو کحه یمحواره بهیحد         

کحه بحه  ضحرت  حق      بسوزانی و نهبود کنحی. تحو کسحی یسحتی     

نهله و زار  قوم نوح از عرحر و  یلحه یحه  تحو      1عرهوه کرد .

از تحو بحود کحه قحوم لحو  بحه        2است. قوم عهد را تو به بهد داد .

                                                 
عرهوه کردن  یری به دو کردن. اشهره است به عرهوه کردن شیطهن به خدا  -١

که خدا فرعود به آدم ساده کن. افت ساده نمی کنم زیرا او از ونس خهک 
 خهک بهالتر است.است و عن از ونس آتش. آتش از 

اشهره است به قبیله   عهد که در اذشته یه  دور در سرزعین عیهن یمن و  -٢
عمهن در عربستهن ونوبی عی زیسته اند.  ضرت یود دیغمبر این قوم بود. روایت 

 کرده اند که به نفرین یود  طوفهن و تند بهد سختی  این قوم را نهبود کرد.



 شیطان داستان معاویه و
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

5 

 

از فتنه یه  تو بود که عغز نمحرود   1فرعهن خدا سنگ بهران شد.

عتالشی اردید. عقل فرعون یوشمند و بحه خحرد  از تحو ضحهی      

هب  نهایلی کرد و دشمن دیحهعبر اردیحد.   شد. از تو بود که ابول

تو دریه  عرر و  یله ا  و خالیق سهده دل  ذرّه ا  در عقهبحل  

 کوه فریبرهر  تو یستند.

 ا  بر این شطرنج بهر یهد را

 عهت کرده ید یزار اُستهد را 

 ا  ز فرزین بندیه  عشرلت 

 سوخته دل یه  سیه اشته دلت 

 برر عرر  تو  خالیق قطره ا  

 ذرّه ا   2 کویی  وین سَلیمهن تو چو

٢/٢٦٦٦ 

ابلیس افت  ا  ععهویه  بیه در بهب ایحن احره کحور     

که از زعهن خلقت عن در یمه   دوران یه ددیحد آعحده بحه یحم     

                                                 
رت لو  دیهعبرآنهن بود. این قوم به یمه   اشهره است به قوم لو  که  ض  -١

یشدار یهیی که لو  به آنهن عی داد  از ارترهب انهه بویژه یمانس ارایی 
دست نرشیدند و سراناهم به فرعهن خدا بر سرآنهن از آسمهن آنقدر سنگ بهرید 

 که زیر آن یه دفن شدند . 
٢

  سلیمهن  وم  سلیم به ععنی سهده دل.  -
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افتگو کنیم. ا  ععهویه  عن آن نیستم که تو عی دنحدار   عحن   

سنگ عرک ام برا  شنهسهندن طال  نهب. عن یحک وسحیله و   

هلی عرا برا  نشهن دادن سره یه  سره از نهسره ابزارم که بهریتع

آفریده است. عن چه توانهیی دارم که طحال  نحهب و یحه طحال      

نهخهلص بسهزم؟ کهر عن یرّافی اسحت. عحن بهحه  سحره یحه را      

تعیین عی کحنم. از عحن اسحت کحه درسحتی و نهدرسحتی  بحد  و        

خوبی  انحهه و تقحو  از یحم تمیحز داده عحی شحوند. عحن یحهر و         

نیروکهرانم. زیرا عهنند بهغبهنی دلسوز  علف یه  یرزه  عددکهر

و شهخه یه  خشحک ایهیحهن دنیحه را کحه بحه یحورت َبحدان و        

تبهرهران  دیراعون نیروکهران  ضور دارند به نمهیهندن و رسحوا  

کردن آن یه  یَرَس عی کنم و عی چینم. تمحهیالت نفسحهنی ا    

ت کحه دحیش   که عن ولو  عردم دنیه عی اذارم عهنند علفی اس

چههردهیهن و  یوانهت عی اذارند. اار کسی به ایحن علحف یحه    

رغبت داشت  قطعهً  یوان است و از دیشگهعهن ععنویت خدایی 

ودا عی شود. عن عأعور شنهسهندن انسهن نمهیهن  یوان یفت از 

انسهن یه   قیقی و به کمهل یسحتم. عحن آفریننحده خیحر و شحر      

ز یمحین خیحر و شحر  بحد  و     نیستم. خیر وشحر را عحی نمهیحهنم. ا   



 شیطان داستان معاویه و
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

7 

 

خوبی  قهر و آشتی است که وههن عهد  سهخته شحده اسحت و   

 قوام دارد. 

 ارگ از آیو چو زاید کودکی 

 یست در ارایش و آیو بی شری 

 تو ایهه و استخوان دیشش بریز 

 ته کداعین سُو کند او اهم تیز 

 ار به سو  استخوان آید  سگ است 

 است ور ایهه خواید  یقین آیو رَگ 

 قهر و لطفی وُفت شد به یمدار

 زاد از این یر دو  وههنی خیر و شر 

 تو ایهه و استخوان را عرضه کن 

 قُوت نفس و قُوت وهن را عرضه کن

 است  1ار غذا  نفس وُوید  ابتر

 ور غذا  روح خواید سرور است 

 ار کند او خدعت تن  یست خَر

 ور رود در برر وهن یهبد اُهر 

٢/٢٦٧٧  

                                                 
    سترون. ابتر  نهزا -١
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افت  ا  رایزن تقو ! برا  عن دلیحل تراشحی    ععهویه

نرن. ییت آدم عحهقلی خریحدار عحهل دزد  نیسحت. ااحر بهشحد        

 عرر و  یله   فروشنده ا  عثل تو عقل او را دزدیده است. 

آنگهه ععهویه رو  به سو   ضرت  ق کرد و نهلیحد   

ا  درورداهر بزرگ. این عووود کثیف چه زبهن خوش و نههد 

ر چند لرظه   دیگحر نحزد عحن بهشحد عی توانحد      خبیثی دارد. اا

رخت ایمهن عرا بربهید و عرا به انهه برشهند. خحدایه  سحخنهن او   

عهنند دود  وهعه   ایمهن عرا سیهه عی کند. خدایه  فقح  بحه تحو    

دنهه عی برم و از تو یهر  عی خحوایم. عحن از نظحر سحخنور  و     

ر عقل و عنطق عن استدالل  قهدر به عقهبله به او نیستم. فریب او ب

و عقحل کحل اسحت  در     1چیره عی شود. آدم کحه عَلّحمَ اَالسحمه    

عقهبل  یله یه و سخن یه  او قدرتی نداشت و به خطحه رفحت.   

او سبب رانده شدن آن عقل کل از بهشت شحد. خحدایه! در یحر    

افت و سخن او یک شَرّ  نهفته اسحت و در خیحر نشحهن دادن    

 کهر عی ایرد. این شرّ   یزاران سرر و وهدو به

                                                 
و  خدا  عهلم یمه  »سوره   بقره است   ٣١عَلّمَ اَالسمه   برارفته از آیه    -١

به اعتقهد ادیهن سه اهنه  وقتی آدم خلق شد  ...« اسمه  را به آدم تعلیم فرعود 
خداوند نهم یر چیز  را که در دنیه به ووود عی آید به او تعلیم داد. به این  

ووود دارد و یرچه به ووود خواید آعد در علم لدنی  ععنی که یر چه در وههن
 آدم ثبت شده است. 
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ععهویه دس از ایحن عنهوحهت  دوبحهره رو  بحه شحیطهن      

کرد و افت  ا  ابلیس فتنه ار خبیث! عن این سخنهن فریبنحده   

تو را بهور نمی کنم. زود بگحو بحرا  چحه عحرا از خحواب بیحدار       

 کرد ؟ 

ابلیس برا  فریفتن ععهویه  به بیهن دلیل به ظحهیر قحهن    

بل این کج خیهلی تو چه عحی  کننده درداخت. افت  عن در عقه

توانم بگویم؟ تو ذاتهً نسبت بحه عحن بحدامهنی  و طبیعحی اسحت      

کسی که عردم در بهره   او امهن بد داشته بهشند  یرچه دلیحل  

و بریهن برا  تبرئه   خود ارائه دید  سو  ظحن آنحهن را بیشحتر    

عی کند. و لذا بهترین راه در عقهبل آدم یهیی عثل تحو سحروت   

 سخن افتن به ابلههنی عهنند تو نشهنه  دیوانگی است. است. زیرا

آنگهه ابلیس از راه دیگحر وارد شحد و یمحه   لغحزش     

 یه  انسهن را به خود انسهن نسبت داد و افت  

 ؟1تو ز عن به  ق چه نهلی ا  سلیم

 تو بنهل از شرّ آن نفس لئیم 

 تو خور   لوا  تو را دُعَّل شود 

 تب بگیرد طب  تو عختل شود 

                                                 
 سلیم  سهده دل  سهده لوح.  -١
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 بیگنه لعنت کنی ابلیس را 

 را  1چو نبینی از خود آن تلبیس

  2نیست از ابلیس  از توست ا  غو 

 که چو روبَه سو  دُنبه عی دو  

 چون که در سبزه ببینی دنبه را 

 دام بهشد  این ندانی تو چرا؟

 ز دانش دُور کرد 3زآن ندانی کَت

 عیل دُنبه  چشم و عقلت کور کرد

٢/٢٧١٨ 

تو کهریه  انهه آلود خود را به عن نسبت عی دیی و 

ادعه عی کنی که عن ترا اغوا کرده ام. بی انهه و بحدون ورعحی   

به عن لعنت عی فرستی. تو از عن به  ضرت  ق شحرهیت عحی   

بر  که عن اسبهب امرایی تو را فرایم عحی کحنم. در  هلیرحه    

وعهیحه  بهید به این قضیه برعرس نگهه کنی. تو بهیحد از نفحس فر  

ات که ترا عهنند روبهه  حریص بحه سحو  دنبحه یحه  انحهه عحی        

کشهند شرهیت کنی و بنهلی. تو نمی دانحی کحه ایحن دنبحه یحه       

                                                 
  تلبیس  عرر و  یله.  -١
 غو   امراه.  -٢
 کت  که تو را.  -٣
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اغوا کننده دنیه است که ععرفت و شنهخت تو را زایحل کحرده و   

 چشم عقل و خرد تو را کور نموده است. 

ععهویححه کححه سححخت خشححمگین شححده بححود  داد زد  ا  

طینت  فق  راستی است که تحو را عحی ریهنحد.    ووود دلید و بد

دست از دروغ برش و راست بگو  تو که دشمن بیدار  عردم  

یستی   تو که عهنند تریهک انسهن یه را خواب آلحود عحی کنحی    

ته وسوسه یه  تو کهرار شحود  تحو کحه عهننحد شحراب  عقحل و       

دانش عردم را زایل عی کنی  عقصود واقعی تو از بیدار کحردن  

بود؟ اکنون تو در چنحگ عنحی و چحهره ا  وحز راسحتی       عن چه

 ندار .

یرچه ابلیس دلیل آورد  ععهویه نپحذیرفت و سحراناهم   

از رو  نهچهر  راستی دیشه کرد و افت  ترا به این سبب بیدار 

کردم که به عوق  بحه نمحهز برسحی. زیحرا ااحر نمحهز را قضحه عحی         

  آه کرد  این وههن دیش چشمت تهریک عی شد. از سحر  درد 

و فغهن عی کرد   اشک یه  تو عهنند بهران از چشمهن تو عحی  

بهرید و یمین آه دل و اریه و توبه و نهله تو  از یحد نمحهز نحزد    

خدا ارزشمند تر بود و تو را به خدا نزدیک تحر عحی کحرد. ایحن     

است که بیدار کردن و نمهز به وقت خواندن تو بهتر از نزدیک 
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ین سبب شد که تحو را از خحواب   تر شدن تو به خداوند بود. یم

 بیدار کنم. 

آر   عن  سودم. عن به بنداهن یهدو خدا  سهدت        

 عی ورزم. کهر عن دشمنی و کینه توز  و عرر و ریه است. 

 عن  سودم  از  سد کردن چنین 

   کهر عن عررست و کین 1عن عدوّم

٢/٢٧٨٥ 

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمزها

 

« عیهدت رفتن  ضرت رسول»ن عولو  در آخر داسته

یمهن سخن یمیشگی خود را ترحرار عحی کنحد کحه دنیحه عهننحد       

بهزیچحه   کودکححهن اسحت. بسححیهر  از عححردم  خحود را بححه ایححن    

بهزیچه یه سرارم کرده اند و نمی داننحد کحه چحه بیهحوده عمحر      

خود را تلف عی کنند. انگیزاننده   انسهن برا  ارایش به این 

 لعنتی انسهن است  بهزیچه یه  یمهن نفس

 این وههن بهز  اَه است و عرگ شب

                                                 
  عدوّم   عدو یستم. دشمن یستم.  -١
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 1بهز ارد   کیسه خهلی  دُر تَعَب

 کسب دین  عشق است و وذب اندرون

  2قهبلیّت نور   ق را ا   َرون

 کسب فهنی خوایَدَت این نفس خَس 

 3چند کسب خَس کنی؟ بگذار دس

٢/٢٦٠٠ 

عولو  به نرو خستگی نهدحذیر  زیحهن یحه  ویرانگحر     

یمواره به عه اوشزد عی کند  ته آن وه که عی اویحد    نفس را

 تی اار نفس رایی راست و خدایی را دیش ده  عه اذاشت  

  تمهً بهید بدانیم که دشت آن یک ترفند شیطهنی نهفته است 

 نفس خَس ار وویدت کَسب شریف 

  یله و عرر  بود آن را رَدیف 

٢/٢٦٠٣ 

                                                 
بهز  اه  عرل بهز . تَعَب  رنج و سختی. ععنی بیت  این وههن عاهز  که  -١

عهنند به  تهریری عرگ است  عرل بهز  است نه  قیقت. ینگهعی که به عبدأ 
 خود بهزعی ارد  ) بهزاشت به خدا( خوایی دید سراسر رنج و سختی کشیده 

 َرون  سرکش. یهغی. ععنی بیت  ا  سرکش کسب دین  یمهن عشق و  -٢
 وذبه درونی برا  دذیرش نور  ضرت  ق است.  

ست و فروعهیه   تو عی خواید اعور فهنی و نهدهیدار ععنی بیت  این نفس د -٣
دنیه )لذات و شهوت( کسب کند. ته چند عی خوایی برا  به دست آوردن اعیهل 

 نفس دست فطرت تالش کنی  بس است.
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ن داسحتهن  این وه است که ظهیراً ذین عولو  بحه یمحی  

 عتبهدر عی شود و آن را نقل عی کند. « ععهویه و شیطهن»

وز نرهت عهمی که عولحو  ضحمن ایحن داسحتهن بلنحد      

شرح عی دید  دیهم ایلی این داسحتهن بیحهن فلسحفه   ووحود      

شیطهن در کل آفرینش انسحهن اسحت کحه قحرن یحه اسحت عحورد        

 افتگو اندیشمندان و عاهدله   نظراهه یه  عتفهوت است.

عهویه در این داسحتهن  نمحهد یمحه   عاعنحهن دراحهه      ع 

کحه یمحواره در ععحرغ اغحوا  ابلحیس یسحتند.        1خداوند است

آنچه این داستهن را دلرش و در نغز عحی کنحد  دیحهلوگ بسحیهر     

زیبه  ععهویه و شیطهن است  که عولو  ضمن آن  به برخی از 

درسش یه عتداول در بهب ووود شیطهن دهسا عی دیحد. بحویژه   

 اه که شیطهن به ععهویه )انسهن( عی اوید آن
                                                 

یمهنگونه که بهریه افته شده  عولو  از رخداد یه و شخصیت یه  تهریخی  -١
رفهنی خود بهره عی ایرد و به فق  به عنوان ابزاریهیی برا  بیهن نظریهت ع

واقعیت یه  تهریخی تووه   چندانی ندارد. در این داستهن نیز ععهویه به عنوان 
انسهن کهعل ععرفی عی شود . ععهویه ا  که عمالً خالف دستور اسالم به 
خویشهن و آشنهیهن و دوستهن خود عقهم و عنزلت بیشتر بخشید. باه  خلیفه   

زعهن او بروه بود  سلطنت عوروثی را ددید آورد  و دسر عنتخب و شورایی که ته 
شرابخواره و بدکهره   خود )یزید(  را به وهنشینی خود برازید که از زعهن او 
ته آخرین خلیفه   عبهسی تثبیت شد. ععهویه ا  که عرر و ظلم و وور او به 

د سه دیروان اسالم آشرهرا در تهریا آعده است )از ومله تهریا طبر   که  دو
قرن دس از ظهور اسالم نوشته شده و از آلودای یه  عقیدتی و سیهسی و 

 تغییرات سودوویهنه   تهریا نویسهن  روعتی به دور بوده است.(   
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 تو ز عن به  ق چه نهلی ا  سَلیم؟

 تو بنهل از شرّ آن نفس لئیم ...

 بیگُنه لعنت کنی ابلیس را 

 چو نبینی از خود آن تلبیس را 

 نیست از ابلیس  از توست ا  غو 

 که چو روبَه سو  دُنبه عی دو  

 ببینی دُنبه را 1چون که در سبزه

   این ندانی تو چرا؟دام بهشد

 2زآن ندانی کِت ز دانش دور کرد

 عیل دُنبه  چشم و عقلت کُور کرد

٢/٢٧١٨ 

*** 

 

 

 

                                                 
 سبزه  عقصود سبزه زار است. -١
  کِت  که تو را. -٢


