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چكيده

حكيم سنايی غزنوی )ف  ٥٣٦ه.ق( ،شاعر دورانساز ادبيات عرفانی فارسی ،در تـدوين نظـام
اخﻼقی ـ عرفانی خود و در تبيين هفت گناه كبيرۀ اخﻼقیِ »آز ،شهوت ،خشم ،كِبـر ،رشـك،
بخل و كينه« ،هم از ميراث فرهنگ اسﻼمی و هم ميراث مزداپرستی باستان بهـره مـیگيـرد.
وی با رويكردی تحذيری و بنا بر ذهنيت قرآنی خود ،از اين هفـت خـوی بهيمـی بـهعنـوانِ
»هفت درِ دوزخ« و بنا بر گرايش همدﻻنه به فرهنگ اساطيری ايران باستان ،از ايـن خـویهـا
بهعنوانِ »ديو« ياد میكند .از فحوای كﻼم سنايی چنين برمـیآيـد كـه ظـاهراً نخسـتينبـار
زرتشت ،پيامبر مزداپرستی ،به اين هفت خوی بهيمی اشاره كرده اسـت و بعـدها ايـن هفـت
خوی بهعنوانِ »هفت درِ دوزخ« به آثار عارفان مسلمان راه يافتـه اسـت .نويسـندگان در ايـن
نوشتار كوشيدهاند كه با يك نگاه تطبيقی به اشعار سنايی در حوزۀ گناهـان كبيـرۀ اخﻼقـی،
اين اشعار را تحليل كنند و وجوه اشـتراک ايـن هفـت گنـاه كبيـرۀ اخﻼقـی را بـا ماهيـت و
كاركردِ ديوها در اوستا و ديگر منابع مزدايی نشان دهند .افزون بر اين نگارندگان بـا گـزارش
صُوَر تمثلی اين هفت گناه كبيـرۀ اخﻼقـی در حديقـه الحقيقـه و ديـوان سـنايی ،خاسـتگاه
اساطيری ،روايی و بﻼغی و حكمی آنها را نشان دادهاند» .تكـرار و تـوالی ايـن هفـت خـوی
بهيمی«» ،ديوبودن اين خویها«» ،آفريدگان و همكارانِ اهريمن بـودن ايـن ديـوهـا«» ،در تـن
ﻻنهداشتنِ اين ديوها« و »دوزخیبودن متصفان به اين خویها« همسويی انديشۀ سنايی را بـا
برخی از باورهای مزدايی نشان میدهد .افزون بر آن ،فراتر از آموزههای قرآنی ،تنفـر سـنايی
از خرفستران و اعتقاد تلويحی به وجود استقﻼلی يا تلفيقی ديوان ،بـهجـز ابلـيس ،جنيـان و
اهرمن ،بر بنياد نگاه همدﻻنه و آشكار به مزداپرستی نيز شايسته توجه است.

كليد واژهها :حكيم سنايی ،گناهان كبيرۀ اخﻼقی ،ديوها ،مزداپرستی.
 .١دانشيار گروه اديان و فلسفه دانشگاه كاشان؛
 .٢دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان) ،نويسنده مسئول(؛
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 .١مقدمه
ادبيات تطبيقی كه به مطالعۀ ادبيات ،فراسوی مرزهای يك كشور و مطالعۀ روابط ميـان
ادبيات و ساير قلمروهای دانش و معرفت مانند هنرها ،فلسـفه ،تـاريخ ،علـوم اجتمـاعی
)فیالمثل سياست ،اقتصاد ،جامعهشناسی( ،علوم ،ديـن و جـز ايـنهـا مـیپـردازد ]،٣٠
ص ،[٥٥در ابتدايی ترين كاربرد خود ،يكی از شيوههای نقد ادبی و با يك نگاه تطبيقـی،
زمينۀ بررسی اثرگذاری و اثرپذيری فرهنگها ،دانشها و آثار ادبی را فـراهم مـیكنـد و
بهعنوانِ يك روش رابطۀ ساير علوم را با ادبيات تبيين میسازد.
حكيم سنايی از شاعران بزرگ حوزة خراسان قـديم و پيشـرو و آغـازگر شـعر عرفـانی
فارسی در يك نظريۀ انسجامگرايانه از خردهالگوهای زاهدانۀ قبل از خود بهره گرفتـه ]،٢٤
ص [٢٩و در تكوين شبكۀ فكری زاهدانۀ خود به ميـراث دينـی ايـران باسـتان و الگوهـا و
نمادهای دينی ـ اساطيری برخاسته از آن توجه داشته اسـت .در حديقـه و ديـوان حكـيم
سنايی هم تعاليم زاهدانه به مفهوم صوفيانه آن ـ ترکِ محرّمات ]نكـ  ،٢٥ :ص [١٧٤ـ بـه
چشم میخورد و هم آموزههای واﻻی عارفانه؛ بنـابراين حديقـه و ديـوان سـنايی در مقـام
برزخی قلمرو شريعت و طريقت قرار دارد .زرينكوب دربـارة ايـن ماهيـت برزخـی شـعر و
شخصيت سنايی میگويد» :سنايی حتی بعد از گرايش به تصوف هم حرفـۀ شـاعریاش را
بهكلی ترک نكرد و مثل كسانی كه هم واعظ ماندند و هم صوفی ،هم شـيخاﻻسـﻼم شـهر
بودند ،هم صوفی وﻻيت ،وی نيز شاعری را با صوفیگری جمع داشت ،هـم صـوفیِ عـارف
ماند هم مديحهسرای هزلپرداز« ] ،١٤ص .[٢٤١سنايی در بسياری از آموزههـای دينـی و
ن يك واعظ عارف ،از شـمار بسـياری از ايـن
اخﻼقی خود با يك رويكرد تحذيری و بهعنوا ِ
رفتارها و خویهای بهيمی بهعنوانِ »ديو« ياد میكند كه با يـك نگـاه تطبيقـی مـیتـوان
ردپای اين ديوها را در كتاب اوستا ،منابع پهلوی مزداپرستی و منابع اساطيری جست.
در حديقه و ديوان سنايی از هفـت خـوی بهيمـی »آز«» ،خشـم«» ،شـهوت«» ،كبـر«،
»رشك«» ،بخل«» ،كين« بهعنوانِ »ديوهای درون« و »هفـت در دوزخ« يـاد مـیشـود و از
فحوای كﻼم سنايی برمیآيد كه نخستينبار زرتشت ،پيامبر مزداپرسـتی بـه ايـن هفـت
خوی اشاره داشته است ] ،١٦ص٩٠ـ [٩١و بعدها به كتـب عرفـا و تفاسـير عرفـانی راه
يافته است و ازآنجاكه متصفان اين صفات به عذاب جهنم تهديد شدهاند و اين خـویهـا
بهعنوانِ درها و درَكات جهنم شناخته میشوند ،میتوان از آنها بهعنوانِ گناهان كبيـرة
اخﻼقی ياد كرد.
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نويسندگان در اين نوشتار میكوشند با بررسـی ماهيـت گناهـان كبيـره در قـرآن و
سنت اسﻼمی و نمود انواع آن در كﻼم سنايی ،به بررسـی تطبيقـی هفـت گنـاه كبيـرة
اخﻼقی با هفت دَرِ دوزخ در قرآن و هفت ديو نيرومند در مزداپرستی و سنت اسـاطيری
بپردازند و خاستگاه و صُوَر تمثلی اين صفات را نشان دهند .همچنين با توجه به اسناد و
منابع موجود ،وجوه اشتراک دو فرهنگ مزدايی و اسﻼمی را در باب هفـت گنـاه كبيـرة
اخﻼقی در حديقه و ديوان سنايی تبيين كنند.
اگرچه تابهحال ،پژوهشهای متعددی در حوزۀ اخﻼق در آثار سنايی و شناخت ديوهـا
در منابع اساطيری انجام شده است؛ اما تابهحال ،هيچ تحقيـق مـدونی در زمينـۀ بررسـی
تطبيقی ديوهای اساطيری با گناهان كبيرۀ اخﻼقی در آثار سنايی انجام نشده است.
 .٢ماهيت گناهان كبيره در سنت اسﻼمی و طبقهبندی آن در حديقهالحقيقـه و

ديوان سنايی
مﻼک و معيار مميزه گناهان كبيره نزد متشرعان شيعه و اهل سنت با مؤلفههايی ماننـد
»تصريح قرآن و حديث بر كبيرهبودن آن«» ،وعدة آتش در قرآن و سنت به مرتكـب آن«،
»كبيره شمرده شدن آن نزد متدينين و متشـرعين« ] ،١٢ج ،١ص٣١ــ» ،[٣٢بيشـتربودنِ
فساد آن از گناهان كبيره ديگر«» ،اصرارورزيدن به آن گناه« ] ،٩ص [١٤٦و »موجب حـدِ
شرعیبودن آن« ] ،١٠ص [١٧٥شناخته میشود.
اگرچه موضوع گناهان كبيره با توجه به روحيۀ زاهدانه و متشـرع حكـيم سـنايی بـا
موضوع گناهان كبيره در ديدگاه متشرعان شيعه نظير »دستغيب« و متشرعان و متكلمان
اهل سنت نظير »ابنعمـر«» ،تفتـازانی«» ،نورالـدين صـابونی« و »مصـلح الـدين كسـتلی«
قابلِتطبيق و هم پوشانی است؛ اما اين مهم بنا بر منظومۀ فكـری و نگـاه اخـﻼقمـدار و
روحيۀ عارفانه سنايی از مرزهای شريعت فراتر میرود و گناهان كبيرۀ اخﻼقی را نيـز در
بر میگيرد .در كﻼم حكيم سنايی سه نوع گناه كبيرۀ شناختی ،گنـاه كبيـرۀ رفتـاری و
گناه كبيرۀ اخﻼقی نمود دارد كه حكيم سـنايی بـا سـه رويكـردِ تشـويقی ،تحـذيری ــ
تنبيهی و شديد انتقادی از طريق پند و موعظه ،تمثيل ،تمثـل و حكايـت بـه تشـريح و
تفصيل اين گناهان و اصﻼح جامعه می پردازد .از اين رهگذر ،هفت خوی بهيمی يا هفت
گناه كبيرۀ اخﻼقی »آز«» ،شهوت«» ،خشم«» ،كبر«» ،بُخل«» ،حِقد«» ،حسد« كه متصفان و
مرتكبان آن به آتش جهنم تهديد شدهاند ] ،١٢ج ،١ص٣١ـ ،[٣٢با نيرومندترين ديوهـا
در مزداپرستی و منابع اساطيری تطبيقپذيرند.
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 .٣بررسی زمينههـای تطبيقـی گناهـان كبيـرۀ اخﻼقـی در آثـار سـنايی بـا
نيرومندترين ديوها در مزداپرستی

چنان كه اشاره شد ،مطالعات تطبيقی می تواند شيوه و ميزان تأثيرپذيری يك موضـوع را
در بسط و تكوين شبكۀ فكری و جهانبينی يك شاعر و نويسنده نشان دهد .نگارنـدگان
در ادامه میكوشند بنا بر فرضيۀ پژوهش يعنی »تأثيرپذيری حديقـه و ديـوان سـنايی از
اوستا و منابع مزداپرستی و اساطيری« ،زمينههای تطبيقی دو فرهنگ را نشان دهند.
٣ـ .١اصل تكرار و توالی

توالی و تكرار مسئلهای در دو اثر يا دو فرهنگ میتواند زمينههای مطالعۀ تطبيقی آنها
را فراهم سازد .قرآن كريم بر اساس دو آيۀ »وَ إِنﱠ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِـينَ .لَهَـا سَـبْعَة
أَبْوَابٍ لِكُلﱢ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ـ و قطعاً وعدهگاه همۀ آنان دوزخ اسـت ،دوزخـی كـه
برای آن هفت در است و از هر دری بخشی معين از آنان وارد میشـوند« ]سـورۀ حجـر/
آيات ٤٣ـ ،[٤٤برای جهنم هفت در میشمرد كه گروه معينی از دوزخيان از هـر در بـه
جهنم وارد میشوند و اماممحمدباقر)ع( در حديثی بر اسـاس ايـن آيـه طبقـات دوزخ را
معرفی میكند و بهترتيب هفـت طبقـۀ »جحـيم«» ،لَظـی«» ،سَـقر«» ،حُطَمـه«» ،هاويـه«،
»سعير« و »جهنم« را بهعنوانِ دَرَكات دوزخ معرفـی مـیكنـد ] ،٢٧ج ،٨ص٢٨٩ــ.[٢٩٠
سنايی غزنوی در نگاه اخﻼقمدار خود و بر اساس ايـن آيـه ،هفـت خـوی بهيمـی »آز«،
»كبر«» ،بخل«» ،حقد«» ،حسد«» ،شـهوت« و »خشـم« را هفـت درِ دوزخ در پـرده معرفـی
میكند و معتقد است كه هركس امروز از اين هفت خوی حيوانی نرهـد ،در روز قيامـت
نمیتواند از عذاب آن هفت درِ آتشين نجات يابد:
بــه رَهآورد جـــان پـــاک آرنـــد
شــيرمردان كــه رخ بــه خــاک آرنــد
عــاقﻼن نـامشـان چــنين كــرده
هــــفت درِ دوزخانـــد در پـــــرده
كــی توانــد ز هفــتِ آنجــا جســت
مرد كـز هفـت ايـن سـرای نجسـت
هركه يـك كـرد از ايـن هـر هفـت
دان كـه در جـانش تفت باشد تفـت
] ،١٥ص[٣٩٧
حكيم سنايی همواره اين صفات بهيمی را در حديقه در كنار هم میآورد:
در غضـــب همچــو شـــير درنــده
شهوت آن را كـه گشـت مسـتولی

در طـــلب همچـــو مـــرغ پرنــده
هــر دو يكســان امــام و مســتملی
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گـردشـان انـدر آمـده چــو پيــاز
حسد و حقد و خشم و شهوت و آز
] ،١٥ص[٦٤١
در ديوان سنايی نيز از اين هفت گناه كبيرۀ اخﻼقـی ،بـهعنـوانِ »هفـت در ِدوزخ« كـه
تعبيری قرآنی است ،ياد شده است .از فحوای كﻼم سنايی در ابيات زير چنين برمیآيد كه
با كنارنهادنِ هوای نفس ،زند زرتشتيان هم برای پاکدﻻن هماننـد قـرآن هـدايتگر اسـت.
ظاهراً نخستينبار زرتشت ،به اين آموزههای مهم اخﻼقی اشاره كرده و بهتبع آن ،در ديگـر
متون پهلوی مزداپرستی و تفاسير عرفانی ذيلِ تفسير »هفت درِ دوزخ« ،راه يافته است:
نقــش قــرآن تــو را كنــد در بنــد
چــون تــو در مصــحف از هــوا نگــری
زنــده گردانــدت چــو قــرآن زنــد
ور ز زردشـــت بـــیهـــوا شـــنوی
حســـد و كبـــر و حقـــد بدپيونـــد
طمع و حرص و بخل و شهوت و خشم
ســــاخته نفسشــــان درو دربنــــد
هفـــت درِ دوزخانـــد در تـــن تـــو
درِ هــر هفــت محكــم انــدر بنــد
هين كه در دست توسـت قفـل امـروز
]٩٠ ،١٦ـ[٩١
اين صفات و خویهای بهيمی در اوستا و متون پهلوی مزداپرسـتی ،گـاه گسسـته و
گاه پيوسته و چون زنجيرهای متوالی در كنار هم ياد شده است .به نظـر مـیرسـد ايـن
صفات و خویهای بهيمیِ هفتگانه ،از كﻼم زرتشت مايه گرفتهاند و به اوستا و بعدها در
ديگر كتب مزداپرستی راه يافتهاند.
در بخشهای مختلف اوستا بهصورتِ گسسته به برخی از اين صفات و خویهای بهيمـی

اشاره شده است .صفت »خشم« در بخشهای ]سروشيشت ،كردة چهارم ،ص] ،[٣٩٣يسـنه،
هات دهم ،ص ] [١٤٥ونديداد ،فرگرد دهم ،ص [٧٩١و ...؛ و صـفت شـهوت در بخـشهـای
]راميشت ،كردة دوم ،ص] ،[٤٤٩مهريشـت ،كـردة  ،٦٨ص [٣٦٩و ]ونديـداد ،فرگـرد دهـم،
ص[٧٨٦؛ و صفت »آز« در بخشهای ]یسنه ،هات  ،٦٨ص] ،[٢٥٣ونديداد ،فرگرد هيجدهم،
ص[٨٤٩؛ و صفت »رشك« در بخشهای ]راميشت ،كردة چهـارم ،ص] ،[٤٥يسـنه ،هـات ،٩
ص [١٣٧و صفت »كبر« در بخشهای ]يشتها ،ارديبهشتيشت ،ص] ،[٢٨٩ونديداد ،فرگـرد
نــوزدهم ،ص] ،[٨٧٣يســنه ،هــات  ،٣٣ص [٢٨و صــفت كينــه در بخــش ]يســنه ،هــات ،٩
ص [١٤٢در اوستا به صُوَر تمثلی ديو نمود يافته است.
در كتب پهلوی مزداپرستی نيز معموﻻً ايـن خـویهـای بهيمـی چـون ديوهـايی در
زنجيرهای متوالی و پيوسته در كنار هم ذكر شدهاند .مسلم اسـت كـه ايـن پيوسـتگی و
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توالی صفات رذيله و همكاری برخی از اين ديوها با هم میتواند زمينة مقايسة تطبيقی
آثار سنايی را با فرهنگ مزداپرستی فراهم كند .در كتاب ارداويرافنامه پـنج تـن از ايـن
ديوها »ديو آز ،ديو بخل و خست ،ديو شهوت ،ديو خشم و ديو رشك« در كنار هـم ذكـر
شدهاند كه با شماری از ديوها در آثار سنايی قابل تطبيقاند:
»پس ديدم روان دُروندان ]ديوپرسـتان[ كـه بـرای آنهـا پـادافره گونـاگونی بـود ...
پرسيدم اين تنها چه گناه كردند كه روان آنها چنين پادافره گرانی را تحمل میكنـد.
سروش اهلو و آذرايزد گفتند كه اين روانِ آن مردم دروندی است كه در گيتی بسيار گناه
مرگارزان كردند .آتش وهرام »بهرام« را خاموش كردند و پل رودخانـه ژرف را كندنـد و
دروغ و ناراستی گفتند و به علت ميل به خرابكاری ،آزوری و خست و شهوت و خشـم و
رشك ،مردم اهلو بیگناه را كشتند و با فريفتاری بسيار رفتار كردند .اكنـون روان آنهـا
بايد چنين آسيب و پادافره گرانی را تحمل كند« ] ،٣ص.[٧٩
در كتاب پنجم دينكرد پـنج خـویِ بهيمـی »كينـهوری ،آز ،شـهوت ،رشـك ،تكبـر«
ن بخشی از انگيزههای متخاصم ]اهريمن[ ،برای آميختگی با خلق در كنار هم ذكر
بهعنوا ِ
شدهاند كه با ديوهای مذكور در آثار سنايی تطبيقپذيرند» :انگيـزة سـتيز او ]متخاصـم[
برای آميزش با مخلوقات ،كينـهوری نامناسـب وی ،آزوری و شـهوت و رشـك و ننـگ و
خوی غارتگر و ستيزكاری و تكبر و تحقير و نافرزانگی  ...و همۀ چيزهـای ديگـر از ايـن
قبيل است« ] ،٢٦ص.[٨٢
همچنين در كتاب وزيدگیهای زاداسپرم نيز چهـار ديـوِ »ديـو آز ،ديـو خشـم ،ديـو

شهوت و ديو كين« ،از ديوهای مذكور در آثار سنايیاند كـه پيوسـتگی و همراهـی ايـن
ديوها با هم بيانگر خاستگاه مزدايی و اساطيری آنهاست» :كسی را كـه بـهوسـيلۀ او )=
روان( پاداش يابد نيز به دو سبب سپاس باشـد ،نخسـت بـا درسـت انديشـی و سرشـت
بردبارانه آز و شهوت ،خشم و كين درون سرشت خويش را نابودكردن و انجامندادن آنچه
سزاوار نيست؛ دوم با كوشش ،افزايشدادن آفريدگانِ نيك و سـتودن پرهيزگـاران« ]،٢٩
ص٨٥ـ .[٨٦در همين كتاب شهوت و بخل جلوهها و ﻻيههايی از ديو آز معرفی میشوند:
»و آز ،يكتنه بر آلودن آفرينش توانا نبود .هنگامی كه آفريدگان پراكنده شدند ،روابـودن
همۀ زورش در آفرينش به سه بخش شد كه »چهری«» ،بدون چهـر« و »بيـرون از چهـر«
است .چهری كه اندر خوردن است و جان بدو بسـته اسـت؛ بـدون چهـر آرزومنـدی بـر
آميزش است كه خود وَرَن )= شهوت( خوانده شود كه با نگاه به بيرون ،آنچه درون مـن
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است ،برانگيخته شود و سرشت تن آرزومند شود؛ بيرون از چهر ،آرزوی بر هر نيكی كـه
بيند يا شنود .هر ﻻيه به دو بخش شد :آن كه چهری است گرسنگی و تشـنگی؛ آن كـه
بدون چهر است ريزا و پذيرا )= دفع و جذب(؛ آن كه بيرون از چهر است بهآزاندوختن و
بهپستیندادن )= خست و بخل( است« ]همان ،ص٩٦ـ.[٩٧
در كتاب بندهش »رشك ديو« از همافزاران و همكاران ديو خشـم شـمرده مـیشـود:

»رشك ديو ،دروج كينتوزی و بدچشمی است .ايشان همافزاران خشم ديواند  ...آنجا كـه
ميهوخت )= ديو بدگمانی( است ،رشك ميهمان شود ،آنجـا كـه رشـك ميهمـان اسـت،
خشم بنه فروافكند ،آنجای كه خشم بنه دارد بس آفريده را كه نابود كند و بس ويرانـی
كند« ] ،١١ص.[١٢٠
در كتاب مينوی خرد پرهيز از چهار صفت و خوی ِ »كين و دشمنی ،رشك ،شهوت و

خشم« بهعنوانِ راه های رسيدن به بهشت معرفی میشود كه توالی آنها ،پشت سر هـم،
يادآور هفت ديو مذكور در آثار سنايی است» :شانزدهم كسـی كـه كـين و دشـمنی را از
انديشه دور دارد و هفدهم كسی كه رشك زشت نبرد و هجدهم كسی كه ميل به شهوت
نكند و بيستم كسی كه برای چيز از دست رفته و گذشته غـم نخـورد و بيسـت و يكـم
كسی كه خشم را به تن راه ندهد« ] ،٢٨ص .[٥٢در كتاب اندرز اوشنر دانا نيز سه صفت
و خوی بهيمی »آز و خشم و شهوت ]ورن[« بهصورتِ متوالی ذكر شدهانـد» :و بـرای آز و
خشم و وَرَن ]شهوت[ نيز چاره هست ،چه آز به خرسندی و ورن بـه چـاره و آمـوزش و
خشم به بهمنشی توان كُشت« ] ،٦ص .[٣٧در كتاب شايست ناشايست نيز سه ديـوِ »آز،
خشم و نياز« در كنار هم ذكر شدهاند كه دو ديو آز و خشم بـا ديوهـای مـذكور در آثـار
سنايی تطبيقپذيرند» :سروش اشو نابودكنندة ديوان ،آز و خشم و نياز از تـو دور داراد و
كوشاد كه بر تو ديو بيداد مكناد ] ،١٧ص.[٢٥٨

٣ـ» .٢ديوبودنِ هفت خوی بهيمی« در آثار سنايی و متون مزدايی و اساطيری

در حديقه و ديوان سنايی مكرراً به »ديوبودنِ اين هفت خـوی بهيمـی« اشـاره شـده
است .اين ديوها از لحاظِ ماهيت و برخی خويشكاریها ،با ديوهای مذكور در مزداپرستی
و اساطير باستانی قابليت مطالعۀ تطبيقی دارند .سالها قبـل از حكـيم سـنايی ،حكـيم

فرزانۀ طوس ابوالقاسم فردوسی در »اندرزنامة بزرگمهر حكيم بر خسـرو انوشـيروان« كـه
خود از منابع پهلوی مايه گرفته است ،به پرهيز و تحذير از ده ديو توصيه میكند كـه از
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آن ميان ،چهار خویِ بهيمیِ »ديو آز«» ،ديو خشم«» ،ديو رشك« و »ديو كين« را با هفـت
ديو مذكور در حديقه و ديوان سنايی میتوان سنجيد:
كــه آرنــد جــان و خــرد را بــه زيــر
دهانــد اهــرمن هــم بــه نيــروی شــير
كزيشــان خــرد را ببايــد گريســت
بدو گفت كسری كـه ده ديـو چيسـت
دو ديونـــد بـــا زور و گـــردنفـــراز
چنـــين داد پاســـخ كـــه آز و نيـــاز
چــو نمّــام و دوروی و ناپــاکديــن
دگر خشم و رشكست و ننگست و كين
به نيكی و هم نيست يزدان شـناس
دهــم آنكــه از كــس نــدارد ســپاس
] ،٢٢ص[١١٠٢
مزدک نيز پنج ديو رشك ،كـين ،خشـم ،نيـاز و آز را معرفـی مـیكنـد كـه موجـب
درگيری مردم با هم میشوند ] ،٢٣ج ،٧ص٢٨٧ـ.[٢٩٣
پس از حماسهسرای بزرگ طوس ،حكيم فرزانة غزنه به »ديوبـودنِ ايـن خـویهـای
بهيمی« اشاره كرده است .خشم و شهوت و جنگ »كين« سه ديوند كه اهريمن آن را در
تن آدمی نهاده است:
تــو همــان كــن كــه ديــو بــا آدم
بــا ســه ديــو ار ز آدمــی يــك دم
در تو بنهاد حرص و شهوت و جنگ
آن كه بی رنگ بـر تـو زد نيرنـگ
] ،١٥ص[٣٧٣
كبر ،ديوی است كه در ذهن و دَماغ مردم وسوسه میانگيزد و مـانع اسـتماع و فهـم
قرآن میشود:
در دمــاغی كــه ديــو كبــر دمــد
ز اســتماع قــرآن بتابــد گــوش

فهـــم قـــرآن از آن دمـــاغ رمـــد
وز پــی ســرّ ســوره نــازد هــوش
] ،١٥ص[١٧٦

هركس دلش را در گرو حرص و آز بگذارد ،عنان اختيار خـود را بـه دسـت اهـريمن
سپرده است:
ای هميشه دل به حرص و آز كرده مُرتَهن
داده يكباره عنان خود بـه دسـت اهـرمن
] ،١٦ص[٢٧٧
حرص ديوی است كه مردم را بر سر خوان خود مهمان مـیكنـد و آنهـا را گرسـنه
میميراند؛ چرا كه حرص ظاهری دروغين و فريبنده دارد و هيچ كس را سير نمیكند:
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نكنــد هــيچ ،هــيچكــس را ســير
حرص نقشی است هيچش اندر زير
به حقيقت شنو كـه گرسـنه مُـرد
هر كه را ديـو حـرص مهمـان بُـرد
] ،١٥ص[٣٧٨
شهوت و خشم دو ديو درونی هستند كه پيوسته آدمی را به ديوانگی و جنون میكشند:
شهوت حيـز و خشـم مردانـه
ای مقــيم از دو ديــو ديوانــه
] ،١٥ص[٣٧٨
هركس بـا آب شـريعت و ديـن آتـش شـهوت را بنشـاند ،در روز قيامـت در عـوضِ
رهاكردنِ ديو شهوت به وصال هزاران حورالعين میرسد:
يك زمان ز آب شريعت آتش شهوت بكُش
پس عوض بستان تو ديوی را هزاران حورِ عين
] ،١٦ص[٢٩٢
در كﻼم حكيم غزنه خشم بهصورتِ تمثلی سگ ﻻشه و ديو آتشپاش نمود يافته است:
سگ ﻻشه است و ديو آتشپـاش
خشــم در زيــر خــامة نقــاش
] ،١٥ص[٣٩٦
خشم ،ظلم و جنگ »كين« ،صورتهايی از ديوها و درندگاناند كه آدميان را در پـس
نقاب خود میفريبند:
دد و ديوانـــد در نقـــاب غـــرور
اين همه خشم و ظلم و جنگ و شرور
] ،١٥ص[٤٠٠
آدميانی كه خویهای رذيلة كبر ،حسد و طمع در آنها متمكن شده است ،مردمـی
ديونژادند:
با همه شان كبر و حسد هم قرين
يك رمـه زيـن ديـونژادان شـهر
] ،١٦ص[٢٨٨
مردمی كه اسير ديو حقد و كينهاند و حقد و حسد را اسباب جنـگ و نـزاع خـود بـا
آدميان ساخته و در لجّۀ شهوات غرقاند ،هرگز نمیتوانند با اين اخﻼق زشـت و بهيمـی
به كُنه شناختِ دين و شريعت برسند:
ديــو حقــدت گرفتــه انــدر چنــگ
حسد و حقد كرده آلـت جنـگ
به خدای ار رسی به دين خدای

تو بدين خوی زشت و شهوت و رای
] ،١٥ص[٢٨٩
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كسی كه سر از ديوهای حرص و شهوت و كينه درون خود ببرد ،میتواند به مقـام و
اخﻼق فرشتگی برسد:
ز حرص و شهوت و كينه ببر سر زان سپس خود را
اگر ديوی ملك يابی و گر گرگی شـبان بينـی
] ،١٦ص[٣٥٨
ن هفت د ِر دوزخ و هفت ديـو نيرومنـد در
چنانكه اشاره شد اين هفت خوی بهيمی بهعنوا ِ
حديقه و ديوان سنايی با هفت ديو در مزداپرستی تطبيقپذيرند .اگرچـه منـابع موجـود پهلـویِ
مزداپرستی اطﻼع دقيق و روشنی دربارة ماهيت و خويشكاری اين ديوها بـه دسـت نمـیدهـد،
نويسندگان میكوشند جهت شناخت بيشتر به بيان ماهيت ،كاركردها و وعدهووعيدهايی كه بـه
پرهيزكاران و گرفتاران اين ديوها در مزداپرستی داده شده است ،بپردازند:
٣ـ٢ـ .١ديو آز

اين صفت و خوی بهيمی كه در متون مقدس پهلوی با تركيب »آز ديوآفريده« ]ونديـداد،
فرگِرد هيجدهم ،ص [٨٤٩معرفی میشود ،ديوی است كه هرچيـزی را بيوبـارد و چـون
نياز را چيزی نرسد از تن خورد ،او آن دروجی است كه چون همۀ خواستۀ گيتی را بـدو
بدهند ،انباشته نشود و سير نگردد ] ،١١ص .[١٢١آز سپهساﻻر برگزيدۀ اهريمن است و
بيشترين نيروی اهريمن از ديو آز است .اهريمن چهار سپهبد خشم و زمستان و پيری و

خطر را به همكاری او آفريده است ] ،٢٩ص .[٩٥اهريمن مردمان را با افراط و تفـريط و
بدعت و شك و حرص بيشتر میفريبد ] ،٢٨ص .[٦٣ديـو آز بـا فريـب خـود ،چيزهـای
گيتی را برای مردمان بیمزه و چيزهای مينو را تباه میكنـد ]همـان ،ص .[٧همچنـين
فريبكاری ديو آز باعث میشود كه مردم كمتر به گذرابودن چيز گيتی ،مرگِ تن ،حساب
روان و بيم دوزخ بينديشند ]همان ،ص٣٤ـ .[٣٥ديو آز مردم را میفريبد تا مردم بيشتر
دربارۀ انسانيت كسی كه خواسته و ثـروت فـراوانتـری دارد ،سـخن بگوينـد و كـردار و
فعاليت او را بيشتر بپندارند ]همان ،ص ،[٧٦ديو آز صفت سيریناپذيری دارد و در پايان
جهان اهريمن او را خواهد بلعيد ] ،٥ص.[٣٤٨

٣ـ٢ـ .٢ديو خشم

ديو خشم نيز از ديوان ديگر نيرومند در مزداپرستی است كه در متون مقدس مزدايی بـا
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٣٣

لقب »خونين درفش« ]نكـ :يسنه [٢٧ :و »نيرنـگبـازِ مـرگ ارزان« ]نكــ :مهريشـت[٣٤ :
شناخته میشود .اين ديو تجسم بیرحمی و قساوت است كه پيوسته درصدد برانگيختن
ستيزه و جنگ اسـت .زبـان بـدكاران در يـورش بـر آدميـان او را يـاری مـیدهـد ]،٣١
ص٨١ـ .[٨٢آنجا كه ديو خشم اقامت كند بسيار آفريده را نابود كند و بسيار ويرانـی بـه
بار آورد .همۀ بدیها را برای آفريدگانِ هرمزد ،خشم به وجود آورده اسـت و بسـياری از
كيان و يﻼن از بدكنشی ديو خشم نابود گشتهاند ] ،٨ص .[١٦٧كامۀ خشم از هر تيـزی
تيزتر است ] ،٦ص [١٣و رفت وآمد اهريمن بـا خشـمگينان بيشـتر اسـت ] ،٢٨ص.[٦٣
خشم باعث میشود كه انسان كارهای نيك ،نماز و پرسـتش ايـزدان را فرامـوش كنـد و
هرگونه گناه و خطايی به انديشهاش راه يابد ]همـان ،ص .[٧سـروری و سـاﻻری جهـان
سزاوار كسی است كه بتوانـد هواخواهـان »دروج« و »خشـم« را در هـم بشـكند و از كـار

بازدارد ]گاهان ،ص .[٢٩خشـم خـونيندرفـش نـافرهمنـد از برابـر مـردم نيـكانـديش،
نيكگفتار ،نيككردار و نيكدين و كسانی كه هرگز دروغ بـر زبـان نياورنـد ،مـیگريـزد
]زامياديشت ،كردة پانزدهم ،ص .[٩٥هر شب چهار بار دهمانآفرين و سه بـار سـروش و
دوبار بوشاسب و يك بار ديو خشم به جهان مادی میرسند ] ،١٧ص ،[١٨٩سرانجام در
پايان جهان ديو خشم با نيزة خونين در برابر سروش ظـاهر مـیشـود و سـروش او را از
ميان میبرد ] ،٥ص.[٣٤٨
٣ـ٢ـ .٣ديو شهوت

ديو شهوت يا ديو وَرِنَ كه در مزداپرسـتی بـا صـفت »فريفتـار« ]فـروردينيشـت ،كـردة
بيستويكم [٤٢٠ ،و »بيراهكننده« ] ،١١ص [١٢١شناخته میشود ،ديو كسی اسـت كـه
بدمالی ]عمل جنسی قبيح[ كند ]همان ،ص .[١٢١اهريمن از خودپرستیِ مادیِ وَرَنِ بـد
و نيست ،تن را فراز ساخت ،آنچنانكه سزاوار وَرَن است ]همـان ،ص .[٣٦در برابـر ورن
بيراه كننده ،آسنخرد )= خرد فطری( قرار دارد ]همان ،ص .[٥٥در كتاب پنجم دينكـرد
توصيه میشود كه مردم با مراقبت هميشگی ،جوهر خرد را جايگزين جوهر شهوت كنند
و هر اندازه كه خود را از همۀ اين ديوها نگـه مـیدارنـد از وَرَن بـیراه )شـهوت گمـراه(
بيشتر حفظ كنند ] ،٢٦ص[٤٢؛ زيرا كه وَرَن ]شـهوت[ ،بنـدی اسـت كـه از هـر بنـدی

سختتر است ] ،٦ص .[١٣شجاع ترين مردم كسی اسـت كـه بتوانـد بـا ديـو شـهوت از
ديوهای درونی ستيزه كند و آن را تن دوركند ] ،٢٨ص [٥٩چراكه شهوترانی منجر بـه

٣٤
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زيان و پشيمانی میشود ]همان ،ص .[٥٢در متون مزدايی ،فـرد شـهوتران كـه بـه زن
شوهردار ميل دارد به عذابهايی مانند »پختن تن او در ديگ رويين« ] ،٣ص [٨٠تهديد
شده است و برای فرد لِواطكار عذاب هايی مانند »گزيدن مارها مـژههـای اورا« و »بسـتن
ميخ آهنين بر زبان او« در نظر گرفته شده است ]همان ،ص.[٨٦
٣ـ٢ـ .٤ديو رشك

ديو رشك نيز كه از ديوهای نيرومنـد در مزداپرسـتی اسـت و هماننـد ديـو آز بـا لقـب
»ديوآفريده« شناخته میشود ]يسنه ،ص ،[١٣٧ديـو كـينتـوزی و بدچشـمی اسـت و از
همافزاران ديو خشم به شمار میآيد .گفتهاند آنجا كـه ميهوخـت »ديـو دروج بـدگمانی«
است ،رشك مهمان شود و آنجـا كـه رشـك مهمـان شـود ،خشـم بنـه فروافكنـد ]،١١
ص .[١٢٠رشك زندگی را بیمزه میكند ] ،٢٨ص [٧و خوشی در انديشة مـرد حسـود
كمتر است ]همان ،ص .[٥٦در اسطورة تازش اهريمن بر آفرينش آمده است كه اهريمن
با همة نيروهای ديوی به مقابله با روشنان برخاست و از سر رشككامگی آن آسـمانی را
كه پيشتر به او به مينويی نشان داده بودند و هنوز به صورتِ مادی آفريده نشـده بـود و
بر ستارة پايه قرار داشت ،به تهيگی فروكشيد ] ،١١ص .[٥٢در متون پهلوی حسودان به
عذاب »كوبيدن ميخ چوبی در چشمهای آنها« تهديد شدهاند ] ،٣ص.[٩٣
٣ـ٢ـ .٥ديو كِبر

ترومد /ترومت /تُرومتی كه از نيرومندترين ديوها در مزداپرستی هستند ،ديو زنـی اسـت

كه نخوت و تكبر و گستاخی میآفريند ،درست برعكس سپندارمذ كه نماد تواضع اسـت.
اين ديو سرانجام به دست سپندارمذ از ميان خواهد رفت ] ،٤ص .[٤١برخی ترومد را بـا
ديو نانگهيس كه از سـرديوان اسـت يكـی دانسـتهانـد ] ،١١ص ،[٥٥نـانگهيس خـود از
نيروهای بزرگ گنامينو به شمار میرود ] ،٢٦ص .[٤٢پريمتی نيز ديو تكبر است ،او نيـز
دشمن سپندارمذ به حساب میآيد و همكار ترومد است ] ،٤ص .[٤٢در دين آمده است
كه نبايد كاری را از بيم نادرستی رها گذاشت ،چـه در آن احتيـاط ،تَرمنشـی )=تكبـر و
غرور( فرارسد )] ،١٧ص .[٢٢٨برای مرد مينيتار )= خودانديش( كه خود را برتر از پـایة
خويش میپنـدارد ،همـواره دشـمنی سـزاوار او وجـود دارد ] ،٦ص .[١٧در مزداپرسـتی
پرهيز از فريب و خودخواهی يكی از راههای رسيدن به بهشت بـه شـمار مـیآيـد ]،٢٨
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٣٥

ص [٥٤و تحقير يكی از گران تـرين گناهـان اسـت ]همـان ،ص .[٥٢مـرد تحقيركننـده
دوستان اندک و دشمنان بسيار دارد ،هديهای كه به كسی میدهد و پرستشـی هـم كـه
برای ايزدان میكند به سبب تحقير ،كمتر از او میپذيرند ]همان ،ص.[٣٨
٣ـ٢ـ .٦ديو بخل

پَنی ديو بخل و خست است كه مردمان را وادار میكند كه انبـار كننـد و نخورنـد و بـه
كس ندهند ] ،١١ص .[١٢٥در اسطورة آفرينش و آلودن آن بهوسيلۀ اهريمن آمده است
كه اهريمن يكتنه بر آلودن آفرينش توانا نبود و لذا قدرت و زور او به سه ﻻيۀ »چهـری«
و »بدون چهر« و »بيرون از چهر« تقسيم شد ،در اين ميان هر ﻻيۀ خود دو بخـش ديگـر
درآمد» .بهآزاندوختن« و »بهپستیندادن )= خست و بخل(« از بخشهـای ﻻيـۀ بيـرون از
چهر ديـو آز بـه شـمار مـیآينـد ] ،٢٩ص٩٦ــ .[٩٧در كتـاب پـنجم دينكـرد در يـك
تقسيم بندی گناهان به سه بخش ناسپاسی ،خست و دروغزنی تقسيم شـدهانـد ]همـان،
ص .[٤٦خست و بخل از عادات و قوانين ديوی برشمرده شده است ]همان ،ص [٦٦و به
جمعآوری دارايی و مال از راه درست و خرجكردن آن بدون بخل و خست توصـيه شـده
است ]همان ،ص .[٥٨در كتاب ارداويرافنامه ،بخيﻼن به عـذابهـايی ماننـد »كـوفتن و
زدن هزاران ديو او را« ]همان ،ص [٧٠و »نگونساربودن در دوزخ« و »وزيدن باد گرم و دود
از زير آنها و باد سرد بر روی آنها« ]همان ،ص [٩٣و »گرسنگی و تشـنگی« و »گرمـا و
سرما« و »دريدن خرفَستَران اندامهای آنها را« ]همان ،ص [٩٢تهديد شدهاند.

٣ـ٢ـ .٧ديو كين

چنان كه قبﻼً در متن شاهنامه اشاره شد ،كينه يا كين نيز از ديوهای نيرومند اسـاطيری
است كه در متون مزداپرستی در كنار ديگر ديوها و صفات بهيمی ذكر شده اسـت ]،٢٩

ص٨٥ـ [٨٦و در كتاب بندهش در بخش دشمنی دو مينو »كين در برابر و بر ضد آشتی«
نهاده شده است ] ،١١ص .[٥٥اهريمن كارش خشم و قهـر و كـين اسـت ] ،٢٨ص.[٢٤
اهريمن مكانش در ميان كينه وران است و خوشی اش از دشمنی مردم با يكـديگر اسـت
]همان ،ص .[٦٣در دين توصيه شده است كه هرگز با مرد كينهور نبرد مكـن و او را آزار
مرسان ]همان ،ص[٨؛ زيرا ازنظرِ نگاه ،مرد كينـه ور و آزاررسـاننده بـدتر اسـت ]همـان،
ص .[٥٦همچنين دين ،بیكينهبودن را يكـی از قـوانين خـوب مـیدانـد ] ،٢٦ص [٦٦و
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٣٦

دورداشتن كين از انديشه ،از راههای رسيدن به بهشت شـمرده مـیشـود ] ،٢٨ص.[٥٢
همچنين برای مرد كينهور ،عقوبت روانِ گرانتری از ديگر دوزخيان وجود دارد؛ زيرا كـه
كين در پيوند )نسلبهنسل( ادامه میيابد و هر گناهی را بهتر از كينـه مـیتـوان اصـﻼح
كرد ،چراكه كينه در پيوند میماند و گاهی هم تا فرشگرد دوام میيابد ] ،٢٨ص.[٣
٣ـ .٣ديوها آفريدگان و همكاران اهرمناند و جايگاه آنها تن آدمی است.

ديو ،در پهلوی  [32, p 26] dEwو در اوستايی daEva-خوانده مـیشـود ]. [33, p 232
در اوستا و متون پهلوی و حديقه و ديوان سنايی ،ديوها آفريـدگان ،زادگـان و همكـاران
اهريمن معرفی می شوند و جايگاه آن ها تن آدمی است .اَنگَرهمينو كه نـامش بـه صـورتِ
اهريمن در فارسی ميانه میآيد ،رهبر گروه ديوان است .هدف او ويرانی و تخريب جهان
است .اهريمن ديو ديوان است و نادانی و زيانرسانی و بینظمـی از ويژگـیهـای اوسـت
] ،٣١ص٨٠ـ .[٨١اهريمن بدكار ،ديوان و دروجان و ديگر فرزندان اهريمنـی را از عمـل
لواط خود به وجود آورد و به هزار زمستان در زمان بيكران با اورمزد پيمـان بسـت و تـا
تمام شدن آن زمان ،هيچكس نمیتواند او را بگرداند ،يا تغيير دهد ] ،٢٨ص٢٢ـ .[٢٣در
اوستا مكرراً تركيبهايی مانند »آز ديوآفريـده« ]ونديـداد ،فرگِـرد هيجـدهم ،ص [٨٤٩و

»رشك ديو آفريده« ]يسنه ،هات  ،٩ص [١٣٧به چشم میخورد .در كتاب مينـوی خـرد

در معرفی شجاعترين مردم به جايگاه اين ديوها در تن آدمی اشاره میكند »شجاعتـرين
مردم كسی است كه بتواند با دروج خويش ستيزه كند و بهويژه آنكه اين پنج دروج را از
تن دور دارد كه عبارتاند از آز ،خشم ،شـهوت و ننـگ و ناخرسـندی« ] ،٢٨ص .[٥٩در
كتاب پنجم دينكرد به »ديوان را در تن خردكردن و آنهـا را درتـننكـردن و نيـز عليـه
دروجان در ستيز هميشگیبودن« توصـيه شـده اسـت ] ،٢٦ص[٤٢؛ زيـرا ديـوان بـرای
جايگزينشدن در مردمان میكوشند و مردم بايد با انديشه و با گفتار و با كردار و از روی
كاملانديشی خود را در مالكيت ايزدان نگاه دارند ]همان.[٩٢ ،
در حديقه سنايی نيز آمده است كه اهريمنی كه حضرت آدم)ع( را فريب داد ،در تن
آدمی سه ديو بدكنش حرص و شهوت و كين را جای داده است:
تــو همــان كــن كــه ديــو بــا آدم
بــا ســه ديــو ار ز آدمــی يــك دم
آن كه بی رنگ بـر تـو زد نيرنـگ

در تو بنهاد حرص و شهوت و جنگ
] ،١٥ص[٣٧٣
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٣٧

سنايی در ديوانش خانة تن را »ديوسرای استخوانی« میداند و آن را در پيش سگان
دوزخ میاندازد:
در پـــيش ســـگانِ دوزخ انـــدازم
ويـــن ديوســـرای اســـتخوانی را
] ،١٦ص[٢٠٢
كبر و حقد و حسد ديوهايی درونیاند كه درون جان و تن آدمی ﻻنه دارند:
از درون جان برآمد نخوت و حقد و حسد
تا كه از سـيمرغ رسـتم گشـت بـر اسـفنديار
] ،١٦ص[١١٣
سنايی ﻻزمۀ برونشدن ديو حرص از تن آدمی را در آمدن دين به خانۀ تن میداند:
چون برون رفت از تو حرص آنگه درآمد در تو دين
چون درآمد در تو دين آنگه برون شد اهـرمن
] ،١٦ص[٢٧٧
سنايی گويا خودآگاه يا ناخودآگاه ديو را معادل ابليس يـا شـيطان قـرار داده اسـت؛
وگرنه در اعتقادات قرآنی ديـو جايگـاهی نـدارد و قـرين آدميـان ،جنيـان هسـتند كـه
برخﻼفِ ديوان مزدايی هم چهرۀ مثبت دارند و هم چهرۀ منفی و همانند انسانها مؤمن
و كافر داشته و مرگ و قيامت در انتظارشان خواهد بود ]جن [١٤ /و هدف خلقت آنهـا
نيز مانند انسانها عبادت خداوند است ]ذاريات.[٥٦ /
٣ـ .٤هفت در دوزخ ،ديوهای دوزخی و چَكاد اَرزور گريوه

در بخش های قبل بيان داشتيم هفـت خـوی بهيمـی »آز«» ،خشـم«» ،شـهوت«» ،كبـر«،
»حسد«» ،بخل« و »كين« در كﻼم سنايی به عنوانِ هفت در دوزخ مذكور در قرآن ]سـورۀ
حجر /آيات ٤٣ـ [٤٤معرفی میشوند .از فحـوای كـﻼم سـنايی برمـیآيـد نخسـتينبـار
زرتشت ،پيامبر مزداپرستی به اين هفت خوی اشاره كرده است و بعدها به كـﻼم عرفـا و
تفاسير عرفانی بهعنوانِ هفت درِ دوزخ راه يافته است .در كتـاب بنـدهش نيـز از چكـادِ
كوهی به نام »ارزور گريوه« بر درِ دوزخ ياد میشود كه جايگاه ديوان است و ايـن مسـئله
میتواند در مطالعۀ تطبيقی زمينۀ موردِبحث و ارتباط ديوان دوزخـی بـا هفـت در دوزخ
راهگشا باشد» .ارزور گريوه چَكادی بر درِ دوزخ است كه همواره سكونت ديوان بدو است
كه همۀ دروغ ورزی آنجا كنند .چنين گويد كه زمين كدام جای مستمندتر است؟ گفتـه
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٣٨

شود ارزور گريوه بر درِ دوزخ كه سكونت ديوان بدو است ] ،١١ص٧١ـ .[٧٢وقتـی كـﻼم
سنايی از اين منظر تطبيقی تحليل شود ،به اين نتيجه میرسيم كه اگرچه دوزخ واقعی،
يك وجود خارجی بيش ندارد كه جايگاه ديوان است؛ ولی از درون آدمی هم هفت در به
دوزخ خارجی گشوده میشود .افزون بر اين ،كسانی كه اين هفت خوی بهيمـی و هفـت
ديو درنده در را در خود دارند ،وجودشان صورت تمثلی از دوزخ است .در ادامه جلوههای
دوزخی اين هفت خوی بهيمی و هفت ديو درنده در كﻼم سنايی نشان داده میشود.
يكی از مؤلفه های شناخت گناهان كبيره ،وعـدة آتـش و لـزوم عـذاب جهـنم بـرای
مرتكبان آن بود ] ،١٢ج ،١ص٣١ـ .[٣٢حكيم سـنايی نيـز در كـﻼم اخـﻼقمـدار خـود
جايگاه متصفان به اين صفات بهيمی را »سعير« ،از دَركاتِ جهنم ،میداند:
گـِـرد تـو چـون سـرای پـرده اثــير
تو ز حـرص و حـسد ميان سـعير
هيـزمـی از ســعير چــون گــذری
با خـودی از اثـير چـون گــذری
] ،١٥ص[٤١٨
همچنين وی در ابياتی از ديوانش به »عينِ عذابِ آتش بودن اين صفات رذيله« اشاره
میكند و اذعان میدارد هركس در اين دنيا مالك نفـس خـود باشـد ،فـردای قيامـت از
عذاب مالك و نگهبانهای دوزخ رهايی میيابد:
هست آتش خشم و شهوت ،بخل و كين و طمع و آز
وِردت اين باد از چنين آتش »أجرنا يا مجير«
مالـك خــود باش همچـون مالـك دوزخ از آنـك

يا:

تـا نگيـرد نـوزده اعـوانش در مـحشــر اســير
] ،١٦ص١٦٣ـ[١٦٤

دوزخ خشــــم و آز دل نبــــود
اصـل هـزل و مـجـاز دل نـبود
] ،١٥ص[٣٤٠
سنايی غزنوی با بيان »مستوجب عذاب جهنم بودن« اين صفات بهيمـی ،بـه مسـئله
شفاعت پيامبر خاتم)ص( اشاره میكند و میگويد :پيامبر بـر كرانـۀ دوزخ ردايـش را در
دوزخ آويخته است تا گنهكاران را نجات دهد و معتقد است ردای او در اين دنيـا ،سـنت
اوست كه بايد به آن متمسك شد:
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ای فرومانـــده زار و وار و خــــجل
غـضبـت گه فروبــرد بـه جــحيم
گه كُـشد شيـر كـبر و خوک نــياز
در دوزخ فــــراز كـــرده و پــــس
گه شـرار غــضب شــود بـه اثيــر

در جـــــحيم تـــــن و جهــــنم دل
گه دهــد شــهوتت شــراب حــميم
گـــه گـــزد مـــار حقـــد و كـــژدم آز
مـی پـزی در بـهشـت ديــگ هـوس
گـه كـشد غلوغـش تو را به سعيــر

مـصطفـــی بـــر كـرانـــة بـــرزخ
تــا رهـــاند تـــو را ز دوزخ زشـــت
ســنت او رِديـــست هيـــن برخـــيز

رداء آويخــــــته اســــــت در دوزخ
پـس رسانـد بــه بــوستان بهشــت
در رداء محـــــــــمدی آويـــــــــز
] ،١٥ص[٢٠٥

٣٩

 .٤صور تمثلی هفت گناه كبيرة اخﻼقی در حديقهالحقيقه و ديوان سنايی
صور تمثلی گناهان در حديقه و ديوان سـنايی ،خاسـتگاه اسـاطيری ،روايـی و بﻼغـی و
حكمی مختلف دارد كه در ادامه به انواع آن و ارائۀ شواهد میپردازيم:
الف ـ خاستگاه دينی ـ اساطيری
چنانكه اشاره كرديم ،كبر ،خشم ،شهوت ،آز ،حقد ،حسد و  ، ...در اساطير باستانی ايران
جزو ديوها و نيروهای اهريمنی هستند و خاستگاه اسـاطيری دارنـد ] ،١٩ص [٥٢٤و در
اوستا و كتب پهلوی مزداپرستی برای اين ديوها خويشكاری های متعدد فرض شده است
و بعدها اين خویهای بهيمی با توجه به خاستگاه دينی ـ اساطيریشان بهعنوانِ ديو به
حديقه و ديوان سنايی راه يافتهاند.
ب ـ خاستگاه قرآنی ـ روايی
ممكن است برخی از اين صور زمينة قرآنی داشته باشند؛ بـرای مثـال ،در قـرآن كـريم
عالمان بیعمل به حِمار )اﻻغ( تشبيه شدهاند كـه بـاری از كتـابهـا را بـر دوش حمـل
میكنند ]الجمعه .[٥/ممكن است اين صور تمثلـی جنـبة روايـی داشـته باشـند ،مثـل
محشورشدن متكبران در روز قيامت بهصورتِ مورچگان ] ،٢٠ج ،٣ص.[٧٠٧
ج ـ خاستگاه حكمی ـ اخﻼقی
در مواردی اين صُور تمثلی درونمايۀ حكمی ـ اخﻼقی دارند؛ برای مثال ،غزالی صـورت
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آدم خشمگين را مثل گرگی می داند كه باطن وی همه آتش گيـرد و بـهصـورتِ سـگی
گرسنه شود ] ،٢١ج ،٢ص.[١١٦
د ـ خاستگاه لفظی ـ بﻼغی

برخی از اين صُور تمثلی ظاهراً بهلحاظ فُـرم ادبـی بـه صُـور درنـدگان و بهـايم تشـبيه

شدهاند؛ برای مثال ،صور تمثلی »خرس حرص« به مناسبت جناس بين دو واژه بـه ايـن
صورت به كار برده است.
در ادامه به ارائۀ صور تمثلی اين هفت گناه كبيرة اخﻼقی از حديقه و ديوان سـنايی
میپردازيم:
٤ـ .١صور تمثلی حرص و آز :مار ،كپی»ميمـون« سـگدُمِ گربـهسـر ،كـژدم ،ديـو،

خرس ،آتش ،سراب ،سيل ،معده معاويه ،پادشاهصورتِ گدایدل ،آب شور ،اژدها ،خـوک،
موش ،پلنگ ،نهنگ.
آز را مــــار دان كــــه در عــــالم
صــورت طمــع كآفــت بشــر اســت

نشــود جــز بــه خــاک سيرشــكم
كپی سگدُم است و گربهسـر اسـت
] ،١٥ص[٣٩٦
تــو همــان كــن كــه ديــو بــا آدم
در تو بنهاد حرص و شهوت و جنگ
] ،١٥ص[٣٧٣

گــوز مــر خــرس حــرص را بگــذار

ويــن پنيــر بــدت بــه گربــه ســپار
] ،١٥ص[٤٣٢
ز آتـــش و نـــی موافقـــت مطلـــب
پادشاصـــورت و گـــدایدل اســـت
همچو سيلی اسـت آز رخبـهنشـيب

هســت چــون معــدة معاويــه آز

كه به خـاک از تـو دسـت دارد بـاز
] ،١٥ص[٢٩٧
چـــون بـــود آب شـــور و استســـقا
] ،١٥ص[٣٦٩
تــا نــداری تــو آز خــود را خــوار

بــا ســه ديــو ار ز آدمــی يــك دم
آن كــه بــیرنــگ زد تــو را نيرنــگ

آز چون آتش است و تن چو حطب
آز بســـــيارخوار و مستحلســـــت
چون سرابی اسـت آز تشـنهفريـب

آب شـــور اســـت آز تـــو ســـفری
آز چــون اژدهاســت مــردمخــوار
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آز ماننــد خــوک و خــرس شــناس
از پی خرس حرص و مـوش طمـع

آز بگـــذار و از كســـی مهـــراس
] ،١٥ص[٤٣٢
گــاه گــوز و گهــی پنيــر مبــاش
] ،١٥ص[٣٤٠

حرص و شهوت در تو بيدارند خوشخوش تو مخسب
چون پلنگی بر يمين داری و موشی بـر يسـار
] ،١٦ص[١١١
تا دهان دارد گشاده اژدهای حرص تو
چون نهنگ اندركشد آزت همه ملك جهان
] ،١٦ص[٢٥٤
گر بقا خواهی چو كرم پيله گرد خود متن
كبر كبك و حرص مور و فعل مـارآيين مكـن
] ،١٦ص[٢٦٩
٤ـ .٢صور تمثلی شهوت :اسب ،سگ ،خوک ،خرس ،ديو ،موش ،طاووس.
شهوت اسب است و خشم سگ در تـن
ای كــه بــا ديــن و ملــك داری كــار
كـــه نكـــو نايـــد ار ز مـــن پرســـی
ای مقـــــيم از دو ديـــــو ديوانـــــه

معتـــدل دار هـــر دو را در فـــن
] ،١٥ص[٣٧٤
در شره خوی خوک و خرس مدار
خوک بر تخت و خرس بر كرسـی
] ،١٥ص[٥٧٨
شــهوت حيــز و خشــم مردانــه
] ،١٥ص[٣٧٨

حرص و شهوت در تو بيدارند خوش خوش تو مخسب
چون پلنگی بر يمين داری و موشی بـر يسـار
] ،١٦ص[١١١

٤١
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٤٢

خشم و شهوت مار و طاووساند در تركيب تو
نفس را آن پايمرد و ديو را اين دستيار
] ،١٦ص[١١١
٤ـ .٣صور تمثلی خشم :ﻻشة سگ ،ديو آتشپاش ،سگ ديوانه ،مار ،كژدم ،دَد ،ديو.
خشـــم در زيـــر خـــامة نقـــاش

خشــم را دل مــده بــه جــاه و يســار
اين همه خشم و ظلم و جنگ و شرور
بـــه ســـرای بقـــا از ايـــن كشـــتی

سگ ﻻشه است و ديـو آتـشپـاش
] ،١٥ص[٣٩٦
ســـگ ديوانـــه بـــردرد هشـــيار
] ،١٥ص[٣٩٦
دَد و ديونــــد در نقــــاب غــــرور
مــار و كــژدم مبــر بــدين زشــتی
] ،١٥ص[٤٠٠

٤ـ .٤صور تمثلی كبر :كنّاس »زبالهكش« ،أكمه »كور مادرزاد« ،أبكم »گنگ« ،شـير،

ديو ،كبك.
هست در چشم كبر نقش و حشم

شكل كنـاس و أكمـه و أبكـم
] ،١٦ص[٣٩٦

گر بقا خواهی چو كرم پيله گرد خود متن
كبر كبك و حرص مور و فعل مـارآيين مكـن
] ،١٦ص[٢٦٩
٤ـ .٥صور تمثلی بخل ، ... :تيز.
صورت بخل آن كه زردار است
٤ـ .٦صور تمثلی حقد :مار ،ديو.

 ...پرهــار و تيــز ناهــار اســت
] ،١٥ص[٣٩٦

گه كُشد شير كبر و خوک نياز

گه گزد مـار حقـد و كـژدم آز
] ،١٥ص[٣٩٦

حسد و حقد كرده آلت جنـگ

ديو حقدت گرفته انـدر چنـگ
] ،١٥ص[٢٨٩

٤ـ .٧صور تمثلی حسد :گرگِ يوسفدر و فرشتهخوار.
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٤٣

گرگِ يوسفدر و فريشـتهخـوار
هست نقش حسد سوی احـرار
] ،١٥ص[٣٩٧
اين نگرش منفی به وحوش و حيوانات موذی با انديشۀ محوری عرفـان اسـﻼمی كـه
»عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست« ،همسويی ندارد .اين نگاه عارفانه مسـتند و
مبتنی بر آيات متعددی از قرآن است .از جمله آن دسته از آياتی كـه همـۀ موجـودات
روی زمين و بر بلندای آسمان را تسبيحگوی خداوند میخواند ]جمعه [١ /و ]تغابن،[١ /
]اسراء .[٤٤ /در نگرش قرآنی »و هرچه در آسمانها و زمين است ،از آن اوست] ،و[ همه
فرمانپذير اويند« ]بقره  .[١١٦/بر اين اساس ،خداوند »هرچيزي را خلقتي كـه درخـور
اوست داد ،سپس آن را هدايت فرموده است« ]طه.[٥٠/
در برابر اين نگرش ،نگاه دوبنگرايی مزداپرستی است .در اين نظرگاه ،جانوران درنده

و حشرات ،جزو آفرينش اهريمن )خَرَفَستَران( هستند .اهريمن میخواست گرگسردگان
مانند تب و درد نامرئی باشند تا مردم آنها را نبينند؛ اما اورمزد به آنهـا تـن داد ]،١١
ص .[١٠٠اهريمن برای مقابله با آب ،زمين و گياه ،از تـاريكی مـادی ،خَرَفسـتَران را بـر
زمين پراكنده ساخت ]همان ،ص» .[٣٦خَرَفسْتران را بر زمين هِشت ،خَرَفسْترانِ گزنده و
زهرآگين ،چون اژدها ،مار و كژدم و چَلپاسه و سنگپشـت و وزغ ،آنگونـه از او تنومنـد
پديد آمدند كه به اندازۀ تيغ سوزنی زمين از خرفستران رها نشـد ] « ...همـان ،ص.[٥٢
زمين از كشتن خرفستران خوشحال میشود و كسـانی مـیتواننـد زمـين را خوشـحال
سازند كه ﻻنههای خرفستران را خراب كنند ] ،٢٨ص .[١٨همچنـان »كسـی كـه گـرزه
نسابری را بكشد ،پس چنان باشد كه چهار گرگ را كه شير باشد )= چهار گـرگ شـير(
كشته باشد و چون گرگ يوز و گرگ شير را بكشـد پـس بـه همـان تعـداد كـه تـن آن
جانوران را بسوزاند ،تناپل ثواب كشتن شير گـرگ باشـد« ] ،١٣ص٣٤ــ[٣٣؛ بـر بنيـاد
چنين نگرشی» ،از ادوار باستانی تا همين اواخر ،جشن خرفست َركُشی در ايران باب بـوده
است« ] ،٧ص٢٥٥؛ نكـ ،١٨ :ص٥٧ـ.[٧٥
 .٦نتيجه
در آثار حكيم سنايی غزنوی سه دستۀ گناهان كبيرۀ شناختی ،گناهان كبيرۀ رفتـاری و
گناهان كبيرة اخﻼقی نمود دارد .سنايی با يـك رويكـرد تحـذيری ،در تكـوين منظومـۀ
فكری زاهدانۀ خود و در تبيين هفت گناه كبيرة اخﻼقیِ »آز ،شهوت ،خشم ،كِبر ،رشـك،
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بخل و كينه« به ميراث اسﻼمی و ميراث باستانی ما قبـل از خـود عامدانـه توجـه و پـذيرش
داشته است و بنا بر انديشۀ قرآنی خود از اين هفت گناه كبيرۀ اخﻼقـی بـهعنـوانِ »هفـت در
دوزخ« ياد كرده و با گرايش به فرهنگ مزداپرستی و فرهنگ اساطيری ايـران باسـتان از ايـن
ن »ديو« ياد كرده است .تنفر سنايی از خرفسـتران و اعتقـاد تلـويحی
خویهای بهيمی بهعنوا ِ
به وجود استقﻼلی ديوان ـ بهجز ابليس ،جنيـان و اهـرمن ـ هـم در گـرايش همدﻻنـۀ او بـه
باورهای مزدايی قابلِتوجه است .در خصوص چنين باور دينی تكثرگرايانه ،سنايی به تصـريح
میگويد اگر با اخﻼص و بدون دخالت هواهای نفسانی ،بـه زنـد زرتشـت روی آری ،هماننـد
قرآن بهرههای نيكو از آن خواهی يافت .افزون بر اين ،از فحوای كﻼم سنايی در چندين بيـت
از ديوانش چنين برمیآيد كه نخستينبار زرتشت ،پيامبر مزداپرسـتی بـه ايـن هفـت خـوی
بهيمی اشاره كرده بوده است .بهطوركلی »اصـل تكـرار و تـوالی ايـن هفـت خـوی بهيمـی«،
»ديوبودن اين خویها«» ،آفريدگان و همكارانِ اهريمن بودن اين ديوها«» ،در تن ﻻنـهداشـتن
اين ديوها« و »دوزخیبودن متصفان به اين خویها« در آثار سـنايی و منـابع مزدايـی ،زمينـۀ
مطالعۀ تطبيقی دو فرهنگ اسﻼمی ـ مزدايی را فراهم مـیآورد .وقتـی كـﻼم سـنايی از ايـن
منظر تطبيقی تحليل شود ،به اين حقيقت میرسيم كه اگرچـه دوزخ واقعـی ،بـيش از يـك
وجود خارجی ندارد كه جايگاه ديوان است؛ ولی از درون نفس آدمی هـم هفـت در بـه دوزخ
خارجی گشوده میشود .عﻼوه بر اين ،كسانیكه اين هفت خوی بهيمی و هفت ديو درنده در
را در خود دارند وجودشان صورت نمادين از دوزخ است.
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