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  چكيده

ساز ادبيات عرفانی فارسی، در تـدوين نظـام    ق)، شاعر دوران. ه ٥٣٦حكيم سنايی غزنوی (ف 

آز، شهوت، خشم، كِبـر، رشـك،   «اخالقیِ  ۀكبير عرفانی خود و در تبيين هفت گناه ـ اخالقی

گيـرد.   ، هم از ميراث فرهنگ اسالمی و هم ميراث مزداپرستی باستان بهـره مـی  »بخل و كينه

عنـوانِ   وی با رويكردی تحذيری و بنا بر ذهنيت قرآنی خود، از اين هفـت خـوی بهيمـی بـه    

هـا   يران باستان، از ايـن خـوی  و بنا بر گرايش همدالنه به فرهنگ اساطيری ا» هفت درِ دوزخ«

بـار   آيـد كـه ظـاهراً نخسـتين     كند. از فحوای كالم سنايی چنين برمـی  ياد می» ديو«عنوانِ  به

زرتشت، پيامبر مزداپرستی، به اين هفت خوی بهيمی اشاره كرده اسـت و بعـدها ايـن هفـت     

سـندگان در ايـن   به آثار عارفان مسلمان راه يافتـه اسـت. نوي  » هفت درِ دوزخ«عنوانِ  خوی به

اخالقـی،   ۀگناهـان كبيـر   ۀاند كه با يك نگاه تطبيقی به اشعار سنايی در حوز نوشتار كوشيده

اخالقـی را بـا ماهيـت و     ۀاين اشعار را تحليل كنند و وجوه اشـتراک ايـن هفـت گنـاه كبيـر     

گـزارش  كاركردِ ديوها در اوستا و  ديگر منابع مزدايی نشان دهند. افزون بر اين نگارندگان بـا  

سـنايی، خاسـتگاه    ديـوان و  الحقيقـه  حديقـه  اخالقـی در   ۀصُوَر تمثلی اين هفت گناه كبيـر 

  تكـرار و تـوالی ايـن هفـت خـوی     «اند.  ها را نشان داده اساطيری، روايی و بالغی و حكمی آن

در تـن  «، »هـا  بـودن ايـن ديـو    اهريمن   آفريدگان و همكارانِ«، » ها بودن اين خوی ديو«، »بهيمی

همسويی انديشۀ سنايی را بـا  » ها بودن متصفان به اين خوی دوزخی«و » داشتنِ اين ديوها نهال

های قرآنی، تنفـر سـنايی    آن، فراتر از آموزه دهد. افزون بر برخی از باورهای مزدايی  نشان می

جـز ابلـيس، جنيـان و     بـه   ،از خرفستران و اعتقاد تلويحی به وجود استقاللی يا تلفيقی ديوان

  رمن، بر بنياد نگاه همدالنه و آشكار به مزداپرستی نيز شايسته توجه است.  اه
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  . مقدمه١

روابط ميـان   ۀادبيات، فراسوی مرزهای يك كشور و مطالع ۀادبيات تطبيقی كه به مطالع

مانند هنرها، فلسـفه، تـاريخ، علـوم اجتمـاعی       رفتادبيات و ساير قلمروهای دانش و مع

، ٣٠پـردازد [  هـا مـی   شناسی)، علوم، ديـن و جـز ايـن    المثل سياست، اقتصاد، جامعه (فی

های نقد ادبی و با يك نگاه تطبيقـی،   ترين كاربرد خود، يكی از شيوه ]، در ابتدايی٥٥ص

و  كنـد  مـی  ر ادبی را فـراهم ها و آثا ، دانشها فرهنگبررسی اثرگذاری و اثرپذيری  ۀزمين

  سازد.  ساير علوم را با ادبيات تبيين می ۀعنوانِ يك روش رابط به

خراسان قـديم و پيشـرو و آغـازگر شـعر عرفـانی       ةحكيم سنايی از شاعران بزرگ حوز

، ٢٤قبل از خود بهره گرفتـه [  ۀالگوهای زاهدان گرايانه از خرده انسجام ۀفارسی در يك نظري

خود به ميـراث دينـی ايـران باسـتان و الگوهـا و       ۀفكری زاهدان ۀن شبك] و در تكوي٢٩ص

و ديـوان حكـيم     اساطيری برخاسته از آن توجه داشته اسـت. در حديقـه   ـ نمادهای دينی

بـه   ـ ]١٧٤، ص٢٥:  ترکِ محّرمات [نكـ ـسنايی هم تعاليم زاهدانه به مفهوم صوفيانه آن  

و ديـوان سـنايی در مقـام      انه؛ بنـابراين حديقـه  های واالی عارف خورد و هم آموزه چشم می

ايـن ماهيـت برزخـی شـعر و      ةكوب دربـار  برزخی قلمرو شريعت و طريقت قرار دارد. زرين

اش را  شـاعری  ۀسنايی حتی بعد از گرايش به تصوف هم حرفـ «گويد:  شخصيت سنايی می

السـالم شـهر   ا كلی ترک نكرد و مثل كسانی كه هم واعظ ماندند و هم صوفی، هم شـيخ  به

گری جمع داشت، هـم صـوفیِ عـارف     بودند، هم صوفی واليت، وی نيز شاعری را با صوفی

هـای دينـی و    ]. سنايی در بسياری از آموزه٢٤١، ص١٤» [پرداز سرای هزل ماند هم مديحه

عنواِن يك واعظ عارف، از شـمار بسـياری از ايـن     اخالقی خود با يك رويكرد تحذيری و به

تـوان   كند كه با يـك نگـاه تطبيقـی مـی     ياد می» ديو«عنوانِ  های بهيمی به رفتارها و خوی

  ، منابع پهلوی مزداپرستی و منابع اساطيری جست. اوستاردپای اين ديوها را در كتاب 

، »كبـر «، »شـهوت «، »خشـم «، »آز«سنايی از هفـت خـوی بهيمـی     ديوانو   حديقهدر 

و از  شـود  مـی يـاد  » هفـت در دوزخ «و  »ديوهای درون«عنوانِ  به» كين«، »بخل«، »رشك«

بار زرتشت، پيامبر مزداپرسـتی بـه ايـن هفـت      آيد كه نخستين فحوای كالم سنايی برمی

] و بعدها به كتـب عرفـا و تفاسـير عرفـانی راه     ٩١ـ٩٠، ص١٦خوی اشاره داشته است [

ا هـ  اند و اين خـوی  يافته است و ازآنجاكه متصفان اين صفات به عذاب جهنم تهديد شده

 ةعنوانِ گناهان كبيـر  ها به از آن توان میشوند،  عنوانِ درها و دَركات جهنم شناخته می به
  اخالقی ياد كرد. 
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و  قـرآن كوشند با بررسـی ماهيـت گناهـان كبيـره در      نويسندگان در اين نوشتار می

 ةسنت اسالمی و نمود انواع آن در كالم سنايی، به بررسـی تطبيقـی هفـت گنـاه كبيـر     
و هفت ديو نيرومند در مزداپرستی و سنت اسـاطيری   قرآنا هفت دَرِ دوزخ در اخالقی ب

بپردازند و خاستگاه و صُوَر تمثلی اين صفات را نشان دهند. همچنين با توجه به اسناد و 

 ةمنابع موجود، وجوه اشتراک دو فرهنگ مزدايی و اسالمی را در باب هفـت گنـاه كبيـر   
  تبيين كنند.  سنايی ديوانو   حديقهاخالقی در 

اخالق در آثار سنايی و شناخت ديوهـا   ۀهای متعددی در حوز  حال، پژوهش اگرچه تابه

بررسـی   ۀحال، هيچ تحقيـق مـدونی در زمينـ    در منابع اساطيری انجام شده است؛ اما تابه

  اخالقی در آثار سنايی انجام نشده است.  ۀبا گناهان كبير  تطبيقی ديوهای اساطيری

  

و الحقيقـه   حديقهبندی آن در  اهان كبيره در سنت اسالمی و طبقه. ماهيت گن٢

  سنايی ديوان

هايی ماننـد   مالک و معيار مميزه گناهان كبيره نزد متشرعان شيعه و اهل سنت با مؤلفه

، »آتش در قرآن و سنت به مرتكـب آن  ةوعد«، »بودن آن تصريح قرآن و حديث بر كبيره«

بيشـتربودنِ  «]، ٣٢ــ ٣١، ص١، ج١٢» [ن و متشـرعين شدن آن نزد متديني شمرده كبيره«

موجب حـدِ  «] و ١٤٦، ص٩» [اصرارورزيدن به آن گناه«، »فساد آن از گناهان كبيره ديگر

 . شود می] شناخته ١٧٥، ص١٠» [بودن آن شرعی

زاهدانه و متشـرع حكـيم سـنايی بـا      ۀاگرچه موضوع گناهان كبيره با توجه به روحي

و متشرعان و متكلمان » دستغيب«ديدگاه متشرعان شيعه نظير موضوع گناهان كبيره در 

» الـدين كسـتلی   مصـلح «و » نورالـدين صـابونی  «، »تفتـازانی «، »عمـر  ابن«اهل سنت نظير 

مـدار و   فكـری و نگـاه اخـالق    ۀپوشانی است؛ اما اين مهم بنا بر منظوم تطبيق و هم قابلِ

اخالقی را نيـز در   ۀد و گناهان كبيررو عارفانه سنايی از مرزهای شريعت فراتر می ۀروحي

رفتـاری و   ۀشناختی، گنـاه كبيـر   ۀگيرد. در كالم حكيم سنايی سه نوع گناه كبير بر می

 ــ  اخالقی نمود دارد كه حكيم سـنايی بـا سـه رويكـردِ تشـويقی، تحـذيری       ۀگناه كبير

و تنبيهی و شديد انتقادی از طريق پند و موعظه، تمثيل، تمثـل و حكايـت بـه تشـريح     

پردازد. از اين رهگذر، هفت خوی بهيمی يا هفت  تفصيل اين گناهان و اصالح جامعه می

كه متصفان و » حسد«، »حِقد«، »بُخل«، »كبر«، »خشم«، »شهوت«، »آز«اخالقی  ۀگناه كبير

]، با نيرومندترين ديوهـا  ٣٢ـ٣١، ص١، ج١٢اند [ مرتكبان آن به آتش جهنم تهديد شده

  . پذيرند اساطيری تطبيقدر مزداپرستی و منابع 
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هـای تطبيقـی گناهـان كبيـرۀ اخالقـی در آثـار سـنايی بـا          . بررسی زمينه٣

  نيرومندترين ديوها در مزداپرستی

تواند شيوه و ميزان تأثيرپذيری يك موضـوع را   كه اشاره شد، مطالعات تطبيقی می چنان

هد. نگارنـدگان  بينی يك شاعر و نويسنده نشان د فكری و جهان ۀدر بسط و تكوين شبك

و ديـوان سـنايی از     تأثيرپذيری حديقـه «پژوهش يعنی  ۀكوشند بنا بر فرضي در ادامه می

  . های تطبيقی دو فرهنگ را نشان دهند ، زمينه»اوستا و منابع مزداپرستی و اساطيری

  

  . اصل تكرار و توالی١ـ٣

ها  تطبيقی آن ۀمطالع های تواند زمينه ای در دو اثر يا دو فرهنگ می توالی و تكرار مسئله

 ةسَـبْعَ  لَهَـا إِنَّ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِـينَ.   وَ« ۀرا فراهم سازد. قرآن كريم بر اساس دو آي

كـه   یدوزخـ ، آنان دوزخ اسـت  ۀگاه هم وعده و قطعاً ـ هُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌمِنْ بَابٍ لِكُلِّ أَبْوَابٍ

[سـورۀ حجـر/   » شـوند  از آنان وارد میمعين  یبخش یآن هفت در است و از هر در یبرا

شمرد كه گروه معينی از دوزخيان از هـر در بـه    ]، برای جهنم هفت در می٤٤ـ٤٣آيات 

محمدباقر(ع) در حديثی بر اسـاس ايـن آيـه طبقـات دوزخ را      شوند و امام جهنم وارد می

ـ «، »حُطَمـه «، »سَـقر «، »لَظـی «، »جحـيم « ۀترتيب هفـت طبقـ   كند و به معرفی می ، »ههاوي

]. ٢٩٠ــ ٢٨٩، ص٨، ج٢٧كنـد [  عنوانِ دَرَكات دوزخ معرفـی مـی   را به» جهنم«و » سعير«

، »آز«مدار خود و بر اساس ايـن آيـه، هفـت خـوی بهيمـی       سنايی غزنوی در نگاه اخالق

را هفـت درِ دوزخ در پـرده معرفـی    » خشـم «و » شـهوت «، »حسد«، »حقد«، »بخل«، »كبر«

وز از اين هفت خوی حيوانی نرهـد، در روز قيامـت   كند و معتقد است كه هركس امر می

  : تواند از عذاب آن هفت درِ آتشين نجات يابد نمی

  شــيرمردان كــه رخ بــه خــاک آرنــد

ـــفت درِ دوزخ ـــرده  هـ ــد در پــ   انـ

  مرد كـز هفـت ايـن سـرای نجسـت     

  دان كـه در جـانش تفت باشد تفـت 

  

  آورد جـــان پـــاک آرنـــد   بــه رَه

  ـردهعــاقالن نـامشـان چــنين كـ  

ــا جســت  ــتِ آنج ــد ز هف ــی توان   ك

  هركه يـك كـرد از ايـن هـر هفـت     

  ]٣٩٧، ص١٥[                        

  : آورد در كنار هم می  حديقهحكيم سنايی همواره اين صفات بهيمی را در 

ـــبدر  ــده  غض ـــير درن ــو ش   همچ

  آن را كـه گشـت مسـتولی    شهوت

ـــرغ  ـــو م ـــلب همچ ــده در ط   پرن

ــتملی  ــام و مس ــر دو يكســان ام   ه
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  آزو  شهوتو  خشمو  حقدو  حسد

  

  گـردشـان انـدر آمـده چــو پيــاز  

  ]٦٤١، ص١٥[                       

كـه  » هفـت در ِدوزخ «عنـوانِ   اخالقـی، بـه   ۀدر ديوان سنايی نيز از اين هفت گناه كبير

 آيد كه تعبيری قرآنی است، ياد شده است. از فحوای كالم سنايی در ابيات زير چنين برمی

دالن هماننـد قـرآن هـدايتگر اسـت.      با كنارنهادنِ هوای نفس، زند زرتشتيان هم برای پاک

تبع آن، در ديگـر   های مهم اخالقی اشاره كرده و به بار زرتشت، به اين آموزه ظاهراً نخستين

  ، راه يافته است: »هفت درِ دوزخ«متون پهلوی مزداپرستی و تفاسير عرفانی ذيلِ تفسير 

ــو در م ــوا نگــریچــون ت   صــحف از ه

  هـــوا شـــنوی  ور ز زردشـــت بـــی 

  طمع و حرص و بخل و شهوت و خشم

  انـــد در تـــن تـــو   هفـــت درِ دوزخ

  هين كه در دست توسـت قفـل امـروز   

  

ــد    ــد در بن ــو را كن ــرآن ت ــش ق   نق

ــد    ــرآن زن ــو ق ــدت چ ــده گردان   زن

ــد  ــد بدپيونـ ــر و حقـ ــد و كبـ   حسـ

ــد ــاخته نفسشــــان درو دربنــ   ســ

ــم انــدر بنــد     ــت محك ــر هف   درِ ه

  ]٩١ـ٩٠، ١٦[                          

و متون پهلوی مزداپرسـتی، گـاه گسسـته و     اوستاهای بهيمی در  اين صفات و خوی

رسـد ايـن    ای متوالی در كنار هم ياد شده است. به نظـر مـی   گاه پيوسته و چون زنجيره

در  و بعدها اوستااند و به  گانه، از كالم زرتشت مايه گرفته های بهيمیِ هفت صفات و خوی

  اند.  ديگر كتب مزداپرستی راه يافته

های بهيمـی   صورتِ گسسته به برخی از اين صفات و خوی به اوستاهای مختلف  در بخش 

 ،يسـنه ]، [٣٩٣چهارم، ص ة، كرديشت سروشهای [ در بخش» خشم«اشاره شده است. صفت 

ای هـ  ] و... ؛ و صـفت شـهوت در بخـش   ٧٩١، فرگرد دهم، صونديداد] [١٤٥ص  ،هات دهم

، فرگـرد دهـم،   ونديـداد ] و [٣٦٩، ص٦٨ ة]، [مهريشـت، كـرد  ٤٤٩دوم، ص ةيشت، كرد [رام

، فرگرد هيجدهم، ونديداد]، [٢٥٣، ص٦٨، هات سنههای [ی در بخش» آز«]؛ و صفت ٧٨٦ص

، ٩، هـات  يسـنه ]، [٤٥چهـارم، ص  ة، كرديشت رامهای [ در بخش» رشك«]؛ و صفت ٨٤٩ص

]، [ونديداد، فرگـرد  ٢٨٩يشت، ص ، ارديبهشتها تيشهای [ در بخش» كبر«] و صفت ١٣٧ص

، ٩، هــات يســنه[  ] و صــفت كينــه در بخــش٢٨، ص٣٣، هــات يســنه]، [٨٧٣نــوزدهم، ص

   است.  به صُوَر تمثلی ديو نمود يافته اوستا] در  ١٤٢ص

هـای بهيمـی چـون ديوهـايی در      پهلوی مزداپرستی نيز معموالً ايـن خـوی    در كتب

اند. مسلم اسـت كـه ايـن پيوسـتگی و      ته در كنار هم ذكر شدهای متوالی و پيوس زنجيره
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تطبيقی  ةمقايس ةد زمينتوان میتوالی صفات رذيله و همكاری برخی از اين ديوها با هم 

پـنج تـن از ايـن     نامه ارداويرافآثار سنايی را با فرهنگ مزداپرستی فراهم كند. در كتاب 

در كنار هـم ذكـر   » خشم و ديو رشك ديو آز، ديو بخل و خست، ديو شهوت، ديو«ديوها 

  : اند اند كه با شماری از ديوها در آثار سنايی قابل تطبيق شده

هـا پـادافره گونـاگونی بـود ...      پس ديدم روان دُروندان [ديوپرسـتان] كـه بـرای آن   «

. كنـد  می ها چنين پادافره گرانی را تحمل ها چه گناه كردند كه روان آن پرسيدم اين تن

و آذرايزد گفتند كه اين روانِ آن مردم دروندی است كه در گيتی بسيار گناه اهلو   سروش

را خاموش كردند و پل رودخانـه ژرف را كندنـد و   » بهرام«ارزان كردند. آتش وهرام  مرگ

و  خشـم و  شهوتو  خستو  آزوریميل به خرابكاری، علت  دروغ و ناراستی گفتند و به

هـا   با فريفتاری بسيار رفتار كردند. اكنـون روان آن گناه را كشتند و  مردم اهلو بیرشك، 

  ]. ٧٩، ص٣» [بايد چنين آسيب و پادافره گرانی را تحمل كند

» وری، آز، شـهوت، رشـك، تكبـر    كينـه «پـنج خـویِ بهيمـی     دينكرد در كتاب پنجم

های متخاصم [اهريمن]، برای آميختگی با خلق در كنار هم ذكر  عنواِن بخشی از انگيزه به

سـتيز او [متخاصـم]    ةانگيـز «: پذيرند ند كه با ديوهای مذكور در آثار سنايی تطبيقا شده

و ننـگ و   رشـك و  شـهوت و  آزورینامناسـب وی،   وری كينـه برای آميزش با مخلوقات، 

و تحقير و نافرزانگی ... و همۀ چيزهـای ديگـر از ايـن     تكبرخوی غارتگر و ستيزكاری و 

  ]. ٨٢، ص٢٦» [قبيل است

ديـو آز، ديـو خشـم، ديـو     «نيز چهـار ديـوِ    های زاداسپرم وزيدگیكتاب همچنين در 

اند كـه پيوسـتگی و همراهـی ايـن      ، از ديوهای مذكور در آثار سنايی»شهوت و ديو كين

او (=  ۀوسـيل  كسی را كـه بـه  «هاست:  ديوها با هم بيانگر خاستگاه مزدايی و اساطيری آن

انديشـی و سرشـت    نخسـت بـا درسـت    روان) پاداش يابد نيز به دو سبب سپاس باشـد، 

ندادن آنچه  درون سرشت خويش را نابودكردن و انجام كينو  خشم، شهوتو  آزبردبارانه 

، ٢٩» [دادن آفريدگانِ نيك و سـتودن پرهيزگـاران   سزاوار نيست؛ دوم با كوشش، افزايش

: وندش هايی از ديو آز معرفی می ها و اليه ]. در همين كتاب شهوت و بخل جلوه٨٦ـ٨٥ص

تنه بر آلودن آفرينش توانا نبود. هنگامی كه آفريدگان پراكنده شدند، روابـودن   ، يكآزو «

» بيـرون از چهـر  «و » بدون چهـر «، »چهری«زورش در آفرينش به سه بخش شد كه  ۀهم

است. چهری كه اندر خوردن است و جان بدو بسـته اسـت؛ بـدون چهـر آرزومنـدی بـر       

خوانده شود كه با نگاه به بيرون، آنچه درون مـن   وت)وَرَن (= شهآميزش است كه خود 
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است، برانگيخته شود و سرشت تن آرزومند شود؛ بيرون از چهر، آرزوی بر هر نيكی كـه  

آن كه چهری است گرسنگی و تشـنگی؛ آن كـه   : بيند يا شنود. هر اليه به دو بخش شد

آزاندوختن و  ر است بهبدون چهر است ريزا و پذيرا (= دفع و جذب)؛ آن كه بيرون از چه

  ]. ٩٧ـ٩٦، ص[همان» است ندادن (= خست و بخل) پستی به

شـود:   مـی افزاران و همكاران ديو خشـم شـمرده    از هم» رشك ديو«بندهش در كتاب 

ديواند ... آنجا كـه   خشمافزاران  توزی و بدچشمی است. ايشان هم ، دروج كينرشك ديو«

ن شود، آنجـا كـه رشـك ميهمـان اسـت،      ميهوخت (= ديو بدگمانی) است، رشك ميهما

خشم بنه فروافكند، آنجای كه خشم بنه دارد بس آفريده را كه نابود كند و بس ويرانـی  

  ]. ١٢٠، ص١١» [كند

كين و دشمنی، رشك، شهوت و «پرهيز از چهار صفت و خوی ِ  مينوی خرددر كتاب 

ها، پشت سر هـم،   آنكه توالی  شود میهای رسيدن به بهشت معرفی  عنوانِ راه به» خشم

را از  كـين و دشـمنی  شانزدهم كسـی كـه   «: يادآور هفت ديو مذكور در آثار سنايی است

 شهوتزشت نبرد و هجدهم كسی كه ميل به  رشكانديشه دور دارد و هفدهم كسی كه 

نكند و بيستم كسی كه برای چيز از دست رفته و گذشته غـم نخـورد و بيسـت و يكـم     

نيز سه صفت  اندرز اوشنر دانا]. در كتاب ٥٢، ص٢٨» [ه ندهدرا به تن را خشمكسی كه 

و  آزو بـرای  «: انـد  صورتِ متوالی ذكر شده به» آز و خشم و شهوت [ورن]«و خوی بهيمی 

نيز چاره هست، چه آز به خرسندی و ورن بـه چـاره و آمـوزش و     وَرَن [شهوت]و  خشم

آز، «نيز سه ديـوِ   ناشايستشايست ]. در كتاب ٣٧، ص٦» [منشی توان كُشت خشم به به

 اند كه دو ديو آز و خشم بـا ديوهـای مـذكور در آثـار     در كنار هم ذكر شده» خشم و نياز

و نياز از تـو دور داراد و   خشمو  آزديوان،  ةسروش اشو نابودكنند«: پذيرند سنايی تطبيق

  ]. ٢٥٨، ص١٧كوشاد كه بر تو ديو بيداد مكناد [

  

  در آثار سنايی و متون مزدايی و اساطيری» میديوبودنِ هفت خوی بهي. «٢ـ٣

اشـاره شـده   » ديوبودنِ اين هفت خـوی بهيمـی  «سنايی مكرراً به  ديوانو   حديقهدر 

ها، با ديوهای مذكور در مزداپرستی  ماهيت و برخی خويشكاریلحاظِ  ازاست. اين ديوها 

م سـنايی، حكـيم   ها قبـل از حكـي   دارند. سال تطبيقی ۀمطالعو اساطير باستانی قابليت 

كـه  » بزرگمهر حكيم بر خسـرو انوشـيروان   ةاندرزنام«ابوالقاسم فردوسی در  طوس ۀفرزان

كـه از   كند می خود از منابع پهلوی مايه گرفته است، به پرهيز و تحذير از ده ديو توصيه
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را با هفـت  » ديو كين«و » ديو رشك«، »ديو خشم«، »ديو آز«آن ميان، چهار خویِ بهيمیِ 

  : سنجيد توان میسنايی  ديوانو  حديقهذكور در ديو م

ــير   ده ــروی ش ــه ني ــم ب ــرمن ه ــد اه   ان

  چيسـت  ديـو بدو گفت كسری كـه ده  

ــه    ــخ كـ ــين داد پاسـ ــاز آزچنـ   و نيـ

  كينو ننگست و  رشكستو  خشمدگر 

ــپاس     ــدارد س ــس ن ــه از ك ــم آنك   ده

  

  كــه آرنــد جــان و خــرد را بــه زيــر

ــت  ــد گريس ــرد را بباي ــان خ   كزيش

  فـــراز و گـــردن دو ديونـــد بـــا زور

ــاک  ــام و دوروی و ناپ ــن چــو نمّ   دي

  شـناس  به نيكی و هم نيست يزدان

  ]١١٠٢، ص٢٢[                     

كـه موجـب    كنـد  مـی  مزدک نيز پنج ديو رشك، كـين، خشـم، نيـاز و آز را معرفـی    

  ]. ٢٩٣ـ٢٨٧، ص٧، ج٢٣[د نشو درگيری مردم با هم می

هـای   ديوبـودنِ ايـن خـوی   «غزنه به  ةسرای بزرگ طوس، حكيم فرزان پس از حماسه

سه ديوند كه اهريمن آن را در » كين«اشاره كرده است. خشم و شهوت و جنگ » بهيمی

  : تن آدمی نهاده است

  ار ز آدمــی يــك دم ســه ديــوبــا 

  رنگ بـر تـو زد نيرنـگ    آن كه بی

  

ــا آدم   ــو ب ــه دي ــن ك ــان ك ــو هم   ت

  جنگو  شهوتو  حرصدر تو بنهاد 

  ]٣٧٣، ص١٥[                        

انگيزد و مـانع اسـتماع و فهـم     كبر، ديوی است كه در ذهن و دَماغ مردم وسوسه می

  شود:  میقرآن 

  دمــد ديــو كبــردر دمــاغی كــه 

ــوش   ــد گ ــرآن بتاب ــتماع ق   ز اس

  

  فهـــم قـــرآن از آن دمـــاغ رمـــد  

ــوش   ــازد ه ــوره ن ــرّ س ــی س   وز پ

  ]١٧٦، ص١٥[                  

ز بگذارد، عنان اختيار خـود را بـه دسـت اهـريمن     هركس دلش را در گرو حرص و آ

  : سپرده است

    و آز كرده مُرتَهن حرصای هميشه دل به  
  اهـرمن داده يكباره عنان خود بـه دسـت     

  ]٢٧٧، ص١٦[                               

هـا را گرسـنه    كنـد و آن  یمـ  حرص ديوی است كه مردم را بر سر خوان خود مهمان

  : كند كه حرص ظاهری دروغين و فريبنده دارد و هيچ كس را سير نمی ميراند؛ چرا می
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  حرص نقشی است هيچش اندر زير

  مهمـان بُـرد   ديـو حـرص  هر كه را 

  

ــيچ  ــيچ، ه ــد ه ــير نكن ــس را س   ك

  به حقيقت شنو كـه گرسـنه مُـرد   

  ]٣٧٨، ص١٥[                      

  كشند:   يوانگی و جنون میشهوت و خشم دو ديو درونی هستند كه پيوسته آدمی را به د

ــه دو ديــوای مقــيم از    ديوان

  

  مردانـه  خشـم حيـز و   شهوت

  ]٣٧٨، ص١٥[                 

هركس بـا آب شـريعت و ديـن آتـش شـهوت را بنشـاند، در روز قيامـت در عـوضِ         

  : رسد رهاكردنِ ديو شهوت به وصال هزاران حورالعين می

    بكُش شهوتيك زمان  ز آب شريعت آتش 
  را هزاران حورِ عين ديویعوض بستان تو  پس  

  ]٢٩٢، ص١٦[                                     

  پاش نمود يافته است:   صورتِ تمثلی سگ الشه و ديو آتش در كالم حكيم غزنه خشم به

ــام خشــم ــر خ ــاش ةدر زي   نق

  

  پـاش  ديو آتشسگ الشه است و 

  ]٣٩٦، ص١٥[                     

اند كه آدميان را در پـس   هايی از ديوها و درندگان ، صورت»كين«جنگ خشم، ظلم و 

  : فريبند نقاب خود می

  و ظلم و جنگ و شرور خشماين همه 

  

  انـــد در نقـــاب غـــرورديودد و 

  ]٤٠٠، ص١٥[                    

ها متمكن شده است، مردمـی   كبر، حسد و طمع در آن ةهای رذيل آدميانی كه خوی

  :  ديونژادند

  شـهر  ديـونژادان يك رمـه زيـن   

  

  قرين هم حسدو  كبرشان  با همه

  ]٢٨٨، ص١٦[                     

اند و حقد و حسد را اسباب جنـگ و نـزاع خـود بـا      مردمی كه اسير ديو حقد و كينه

توانند با اين اخالق زشـت و بهيمـی    اند، هرگز نمی شهوات غرق ۀو در لجّ  ساخته آدميان

  : دين و شريعت برسندكُنه شناختِ به 

  حسد و حقد كرده آلـت جنـگ  

  به خدای ار رسی به دين خدای

  

ــدت ــو حق ــگ  دي ــدر چن ــه ان   گرفت

  تو بدين خوی زشت و شهوت و رای

  ]٢٨٩،  ص١٥[                        
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د به مقـام و  توان میكسی كه سر از ديوهای حرص و شهوت و كينه درون خود ببرد، 

  : اخالق فرشتگی برسد

    ببر سر زان سپس خود را كينهو  شهوتو  حرصز 
  ملك يابی و گر گرگی شـبان بينـی    ديویاگر   

]                                             ٣٥٨، ص١٦[                                     

عنواِن هفت دِر دوزخ و هفت ديـو نيرومنـد در    كه اشاره شد اين هفت خوی بهيمی به چنان

پذيرند. اگرچـه منـابع موجـود پهلـویِ      سنايی با هفت ديو در مزداپرستی تطبيق ديوانو   ديقهح

دهـد،   ماهيت و خويشكاری اين ديوها بـه دسـت نمـی    ةمزداپرستی اطالع دقيق و روشنی دربار

ووعيدهايی كه بـه   ها و وعده كوشند جهت شناخت بيشتر به بيان ماهيت، كاركرد نويسندگان می

  و گرفتاران اين ديوها در مزداپرستی داده شده است، بپردازند: پرهيزكاران 

  

  . ديو آز١ـ٢ـ٣

، ونديـداد » [آز ديوآفريده«اين صفت و خوی بهيمی كه در متون مقدس پهلوی با تركيب 

، ديوی است كه هرچيـزی را بيوبـارد و چـون    شود می] معرفی ٨٤٩، صفرگِرد هيجدهم

 گيتی را بـدو  ۀخواست ۀچون همدروجی است كه  نياز را چيزی نرسد از تن خورد، او آن

]. آز سپهساالر برگزيدۀ اهريمن است و ١٢١، ص١١بدهند، انباشته نشود و سير نگردد [

بيشترين نيروی اهريمن از ديو آز است. اهريمن چهار سپهبد خشم و زمستان و پيری و 

افراط و تفـريط و  ]. اهريمن مردمان را با ٩٥، ص٢٩خطر را به همكاری او آفريده است [

]. ديـو آز بـا فريـب خـود، چيزهـای      ٦٣، ص٢٨فريبد [ بدعت و شك و حرص بيشتر می

]. همچنـين  ٧، صهمـان [ كنـد  می مزه و چيزهای مينو را تباه گيتی را برای مردمان بی

كه مردم كمتر به گذرابودن چيز گيتی، مرگِ تن، حساب  شود میفريبكاری ديو آز باعث 

فريبد تا مردم بيشتر  ]. ديو آز مردم را می٣٥ـ٣٤، صهمانديشند [روان و بيم دوزخ بين

تـری دارد، سـخن بگوينـد و كـردار و      كه خواسته و ثـروت فـراوان   انسانيت كسی ۀدربار

ناپذيری دارد و در پايان  ]، ديو آز صفت سيری٧٦، صهمانفعاليت او را بيشتر بپندارند [

  ]. ٣٤٨، ص٥جهان اهريمن او را خواهد بلعيد [

  

  . ديو خشم٢ـ٢ـ٣

ديو خشم نيز از ديوان ديگر نيرومند در مزداپرستی است كه در متون مقدس مزدايی بـا  
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] ٣٤: مهريشـت : [نكــ » ارزان بـازِ مـرگ   نيرنـگ «] و ٢٧: يسنه: [نكـ» خونين درفش«لقب 

رحمی و قساوت است كه پيوسته درصدد برانگيختن  . اين ديو تجسم بیشود میشناخته 

، ٣١دهـد [  اسـت. زبـان بـدكاران در يـورش بـر آدميـان او را يـاری مـی        ستيزه و جنگ 

]. آنجا كه ديو خشم اقامت كند بسيار آفريده را نابود كند و بسيار ويرانـی بـه   ٨٢ـ٨١ص

را برای آفريدگانِ هرمزد، خشم به وجود آورده اسـت و بسـياری از    ها بدی ۀهمبار آورد. 

از هر تيـزی   خشم ۀكام]. ١٦٧، ص٨اند [ تهكيان و يالن از بدكنشی ديو خشم نابود گش

]. ٦٣، ص٢٨وآمد اهريمن بـا خشـمگينان بيشـتر اسـت [     ] و رفت١٣، ص٦تيزتر است [

كه انسان كارهای نيك، نماز و پرسـتش ايـزدان را فرامـوش كنـد و      شود میخشم باعث 

]. سـروری و سـاالری جهـان    ٧، صهمـان اش راه يابد [ هرگونه گناه و خطايی به انديشه

را در هـم بشـكند و از كـار    » خشـم «و » دروج«زاوار كسی است كه بتوانـد هواخواهـان   س

انـديش،   منـد از برابـر مـردم نيـك     درفـش نـافره   ]. خشـم خـونين  ٢٩، صگاهانبازدارد [

گريـزد   دين و كسانی كه هرگز دروغ بـر زبـان نياورنـد، مـی     كردار و نيك گفتار، نيك نيك

آفرين و سه بـار سـروش و    شب چهار بار دهمان ر]. ه٩٥، صپانزدهم ة، كردزامياديشت[

]، سرانجام در ١٨٩، ص١٧رسند [ بار ديو خشم به جهان مادی می  دوبار بوشاسب و يك

و سـروش او را از   شـود  مـی خونين در برابر سروش ظـاهر   ةپايان جهان ديو خشم با نيز

  ]. ٣٤٨، ص٥برد [ ميان می

  

  . ديو شهوت٣ـ٢ـ٣

 ة، كـرد يشـت  فـروردين » [فريفتـار «كه در مزداپرسـتی بـا صـفت    ديو شهوت يا ديو وَرِنَ 
، ديو كسی اسـت كـه   شود می] شناخته ١٢١، ص١١» [كننده بيراه«] و ٤٢٠ويكم،  بيست

]. اهريمن از خودپرستیِ مادیِ وَرَنِ بـد  ١٢١، صهمانبدمالی [عمل جنسی قبيح] كند [

]. در برابـر ورن  ٣٦، صهمـان [كه سزاوار وَرَن است  چنان ن و نيست، تن را فراز ساخت، آ

 دينكـرد  ]. در كتاب پنجم٥٥، صهمانخرد (= خرد فطری) قرار دارد [ كننده، آسن بيراه

كه مردم با مراقبت هميشگی، جوهر خرد را جايگزين جوهر شهوت كنند  شود میتوصيه 

) راه (شـهوت گمـراه   دارنـد از وَرَن بـی   نگـه مـی   اين ديوها ۀاز همو هر اندازه كه خود را 

]؛ زيرا كه وَرَن [شـهوت]، بنـدی اسـت كـه از هـر بنـدی       ٤٢، ص٢٦بيشتر حفظ كنند [

ترين مردم كسی اسـت كـه بتوانـد بـا ديـو شـهوت از        ]. شجاع١٣، ص٦تر است [ سخت

 رانی منجر بـه  ] چراكه شهوت٥٩، ص٢٨ديوهای درونی ستيزه كند و آن را تن دوركند [
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ران كـه بـه زن    تون مزدايی، فـرد شـهوت  ]. در م٥٢، صهمان[ شود میزيان و پشيمانی 

] تهديد ٨٠، ص٣» [پختن تن او در ديگ رويين«هايی مانند  شوهردار ميل دارد به عذاب

بسـتن  «و » هـای اورا  گزيدن مارها مـژه «هايی مانند  كار عذاب شده است و برای فرد لِواط

  ]. ٨٦، صدر نظر گرفته شده است [همان» ميخ آهنين بر زبان او

  

  ديو رشك. ٤ـ٢ـ٣

ديو رشك نيز كه از ديوهای نيرومنـد در مزداپرسـتی اسـت و هماننـد ديـو آز بـا لقـب        

تـوزی و بدچشـمی اسـت و از     ]، ديـو كـين  ١٣٧، صيسنه[ شود میشناخته » ديوآفريده«

» ديـو دروج بـدگمانی  «اند آنجا كـه ميهوخـت    آيد. گفته فزاران ديو خشم به شمار می ا هم

، ١١است، رشك مهمان شود و آنجـا كـه رشـك مهمـان شـود، خشـم بنـه فروافكنـد [        

مـرد حسـود    ة] و خوشی در انديش٧، ص٢٨[ كند می مزه ]. رشك زندگی را بی١٢٠ص

تازش اهريمن بر آفرينش آمده است كه اهريمن  ة]. در اسطور٥٦، صهماناست [كمتر 

كامگی آن آسـمانی را   نيروهای ديوی به مقابله با روشنان برخاست و از سر رشك ةبا هم

صورتِ مادی آفريده نشـده بـود و    تر به او به مينويی نشان داده بودند و هنوز به كه پيش

]. در متون پهلوی حسودان به ٥٢، ص١١هيگی فروكشيد [پايه قرار داشت، به ت ةبر ستار

  ]. ٩٣، ص٣اند [ تهديد شده» ها های آن كوبيدن ميخ چوبی در چشم«عذاب 

  

  . ديو كِبر٥ـ٢ـ٣

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

ندارمذ كه نماد تواضع اسـت.  آفريند، درست برعكس سپ كه نخوت و تكبر و گستاخی می

]. برخی ترومد را بـا  ٤١، ص٤اين ديو سرانجام به دست سپندارمذ از ميان خواهد رفت [

]، نـانگهيس خـود از   ٥٥، ص١١انـد [  ديو نانگهيس كه از سـرديوان اسـت يكـی دانسـته    

]. پريمتی نيز ديو تكبر است، او نيـز  ٤٢، ص٢٦رود [ نيروهای بزرگ گنامينو به شمار می

]. در دين آمده است ٤٢، ص٤آيد و همكار ترومد است [ ن سپندارمذ به حساب میدشم

كه نبايد كاری را از بيم نادرستی رها گذاشت، چـه در آن احتيـاط، تَرمنشـی (=تكبـر و     

 ة(= خودانديش) كه خود را برتر از پـای  ]. برای مرد مينيتار٢٢٨، ص١٧غرور) فرارسد ([
]. در مزداپرسـتی  ١٧، ص٦زاوار او وجـود دارد [ پنـدارد، همـواره دشـمنی سـ     خويش می

، ٢٨آيـد [  های رسيدن به بهشت بـه شـمار مـی    پرهيز از فريب و خودخواهی يكی از راه
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]. مـرد تحقيركننـده   ٥٢، صهمـان تـرين گناهـان اسـت [     ] و تحقير يكی از گران٥٤ص

كـه  دهد و پرستشـی هـم    ای كه به كسی می دوستان اندک و دشمنان بسيار دارد، هديه

  ]. ٣٨، صهمانپذيرند [ به سبب تحقير، كمتر از او می كند می برای ايزدان

  

  . ديو بخل٦ـ٢ـ٣

كه انبـار كننـد و نخورنـد و بـه      كند می پَنی ديو بخل و خست است كه مردمان را وادار

است  اهريمن آمده ۀوسيل بهآفرينش و آلودن آن  ة]. در اسطور١٢٥، ص١١كس ندهند [

» چهـری « ۀسه الير آلودن آفرينش توانا نبود و لذا قدرت و زور او به تنه ب كه اهريمن يك

بخـش ديگـر    خود دو ۀاليتقسيم شد، در اين ميان هر » بيرون از چهر«و » بدون چهر«و 

ـ   بخشاز » ندادن (= خست و بخل) پستی به«و » اندوختن آز به«درآمد.  از  بيـرون  ۀهـای الي

در يـك   دينكـرد  ]. در كتـاب پـنجم  ٩٧ــ ٩٦، ص٢٩آينـد [  چهر ديـو آز بـه شـمار مـی    

، همـان انـد [  زنی تقسيم شـده  بندی گناهان به سه بخش ناسپاسی، خست و دروغ تقسيم

] و به ٦٦، صهمان]. خست و بخل از عادات و قوانين ديوی برشمرده شده است [٤٦ص

كردن آن بدون بخل و خست توصـيه شـده    آوری دارايی و مال از راه درست و خرج جمع

كـوفتن و  «هـايی ماننـد    ، بخيالن به عـذاب نامه ارداويراف]. در كتاب ٥٨، صانهماست [

وزيدن باد گرم و دود «و » نگونساربودن در دوزخ«] و ٧٠، صهمان» [زدن هزاران ديو او را

گرمـا و  «و » گرسنگی و تشـنگی «] و ٩٣، صهمان» [ها ها و باد سرد بر روی آن از زير آن

  اند.  ] تهديد شده٩٢، صهمان» [ها را های آن دامدريدن خرفَستَران ان«و » سرما

  

  . ديو كين٧ـ٢ـ٣

كه قبالً در متن شاهنامه اشاره شد، كينه يا كين نيز از ديوهای نيرومند اسـاطيری   چنان

، ٢٩است كه در متون مزداپرستی در كنار ديگر ديوها و صفات بهيمی ذكر شده اسـت [ 

» كين در برابر و بر ضد آشتی«مينو  در بخش دشمنی دو بندهش] و در كتاب ٨٦ـ٨٥ص

]. ٢٤، ص٢٨]. اهريمن كارش خشم و قهـر و كـين اسـت [   ٥٥، ص١١نهاده شده است [

اش از دشمنی مردم با يكـديگر اسـت    وران است و خوشی اهريمن مكانش در ميان كينه

ور نبرد مكـن و او را آزار   ]. در دين توصيه شده است كه هرگز با مرد كينه٦٣، صهمان[

، همـان ور و آزاررسـاننده بـدتر اسـت [    نگاه، مرد كينـه ازنظرِ  ]؛ زيرا٨، صسان [همانمر

] و ٦٦، ص٢٦دانـد [  بودن را يكـی از قـوانين خـوب مـی     كينه ]. همچنين دين، بی٥٦ص
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]. ٥٢، ص٢٨[ شـود  مـی های رسيدن به بهشت شـمرده   دورداشتن كين از انديشه، از راه

تری از ديگر دوزخيان وجود دارد؛ زيرا كـه   گران ور، عقوبت روانِ همچنين برای مرد كينه

اصـالح   تـوان  مـی يابد و هر گناهی را بهتر از كينـه   نسل) ادامه می به كين در پيوند (نسل

  ]. ٣، ص٢٨يابد [ ماند و گاهی هم تا فرشگرد دوام می كرد، چراكه كينه در پيوند می

  

  ها تن آدمی است. اند و جايگاه آن . ديوها آفريدگان و همكاران اهرمن٣ـ٣

.  p 232 ,33][ شـود  مـی خوانده  -daEvaو در اوستايی ]dEw  ]32, p 26ديو، در پهلوی 

زادگـان و همكـاران    ،سنايی، ديوها آفريـدگان ديوان و   حديقهو متون پهلوی و اوستا در 

صـورتِ   مينو كه نـامش بـه   ها تن آدمی است. اَنگَره شوند و جايگاه آن اهريمن معرفی می

و تخريب جهان  یآيد، رهبر گروه ديوان است. هدف او ويران من در فارسی ميانه میاهري

هـای اوسـت    نظمـی از ويژگـی   رسانی و بی اهريمن ديو ديوان است و نادانی و زيان .است

]. اهريمن بدكار، ديوان و دروجان و ديگر فرزندان اهريمنـی را از عمـل   ٨١ـ٨٠، ص٣١[

ر زمستان در زمان بيكران با اورمزد پيمـان بسـت و تـا    لواط خود به وجود آورد و به هزا

]. در ٢٣ـ٢٢، ص٢٨د او را بگرداند، يا تغيير دهد [توان میكس ن شدن آن زمان، هيچ تمام

] و ٨٤٩، ص، فرگِـرد هيجـدهم  ونديـداد » [آز ديوآفريـده «هايی مانند  مكرراً تركيب اوستا

 مينـوی خـرد  رد. در كتاب خو ] به چشم می١٣٧، ص٩، هات يسنه» [رشك ديو آفريده«

تـرين   شجاع« كند می ترين مردم به جايگاه اين ديوها در تن آدمی اشاره در معرفی شجاع

ويژه آنكه اين پنج دروج را از  مردم كسی است كه بتواند با دروج خويش ستيزه كند و به

]. در ٥٩، ص٢٨» [اند از آز، خشم، شـهوت و ننـگ و ناخرسـندی    تن دور دارد كه عبارت

نكـردن و نيـز عليـه     هـا را درتـن   ديوان را در تن خردكردن و آن«به  دينكرد تاب پنجمك

]؛ زيـرا ديـوان بـرای    ٤٢، ص٢٦توصـيه شـده اسـت [   » بودن دروجان در ستيز هميشگی

كوشند و مردم بايد با انديشه و با گفتار و با كردار و از روی  شدن در مردمان می جايگزين

  ]. ٩٢، همانت ايزدان نگاه دارند [انديشی خود را در مالكي كامل

را فريب داد، در تن  (ع)سنايی نيز آمده است كه اهريمنی كه حضرت آدم  حديقهدر 

  : آدمی سه ديو بدكنش حرص و شهوت و كين را جای داده است

  ار ز آدمــی يــك دم ســه ديــوبــا 

  رنگ بـر تـو زد نيرنـگ    آن كه بی

  

ــا آدم   ــو ب ــه دي ــن ك ــان ك ــو هم   ت

  جنگو  شهوتو  حرصدر تو بنهاد 

  ]٣٧٣، ص١٥[                        
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داند و آن را در پيش سگان  می» ديوسرای استخوانی«تن را  ةخان ديوانشسنايی در 

  : اندازد دوزخ می

ــتخوانی را   ــرای اسـ ــن ديوسـ   ويـ

  

ــدازم   در پـــيش ســـگانِ دوزخ انـ

  ]٢٠٢، ص١٦[                   

  : كه درون جان و تن آدمی النه دارند اند كبر و حقد و حسد ديوهايی درونی

    از درون جان برآمد نخوت و حقد و حسد
  تا كه از سـيمرغ رسـتم گشـت بـر اسـفنديار        

  ]١١٣، ص١٦[                                     

  داند:  تن می ۀخان شدن ديو حرص از تن آدمی را در آمدن دين به برون ۀالزمسنايی 

    رص آنگه درآمد در تو دينچون برون رفت از تو ح
  چون درآمد در تو دين آنگه برون شد اهـرمن   

  ]٢٧٧، ص١٦[                                     

 ؛گويا خودآگاه يا ناخودآگاه ديو را معادل ابليس يـا شـيطان قـرار داده اسـت     سنايی

 تند كـه وگرنه در اعتقادات قرآنی ديـو جايگـاهی نـدارد و قـرين آدميـان، جنيـان  هسـ       

ها مؤمن منفی و همانند انسان ۀمثبت دارند و هم چهر ۀديوان مزدايی هم چهربرخالفِ 

هـا   ] و هدف خلقت آن١٤و كافر داشته و مرگ و قيامت در انتظارشان خواهد بود [جن/ 

  ]. ٥٦ها عبادت خداوند است [ذاريات/  نيز مانند انسان

  

  ور گريوه. هفت در دوزخ، ديوهای دوزخی و چَكاد اَرز٤ـ٣

، »كبـر «، »شـهوت «، »خشـم «، »آز«های قبل بيان داشتيم هفـت خـوی بهيمـی     در بخش

سـورۀ  [ قرآنعنوانِ هفت در دوزخ مذكور در  در كالم سنايی به» كين«و » بخل«، »حسد«

بـار   آيـد نخسـتين   شوند. از فحـوای كـالم سـنايی برمـی     می  ] معرفی٤٤ـ٤٣ آيات حجر/

ين هفت خوی اشاره كرده است و بعدها به كـالم عرفـا و   زرتشت، پيامبر مزداپرستی به ا

نيـز از چكـادِ    بنـدهش دوزخ راه يافته است. در كتـاب   عنوانِ هفت درِ تفاسير عرفانی به

كه جايگاه ديوان است و ايـن مسـئله    شود میبر درِ دوزخ ياد » ارزور گريوه«كوهی به نام 

اط ديوان دوزخـی بـا هفـت در دوزخ    موردِبحث و ارتب ۀتطبيقی زمين ۀمطالعد در توان می

ارزور گريوه چَكادی بر درِ دوزخ است كه همواره سكونت ديوان بدو است « .راهگشا باشد

ورزی آنجا كنند. چنين گويد كه زمين كدام جای مستمندتر است؟ گفتـه   كه همۀ دروغ
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م ]. وقتـی كـال  ٧٢ـ٧١، ص١١ شود ارزور گريوه بر درِ دوزخ كه سكونت ديوان بدو است [

رسيم كه اگرچه دوزخ واقعی،  سنايی از اين منظر تطبيقی تحليل شود، به اين نتيجه می

درون آدمی هم هفت در به  ولی از ؛يك وجود خارجی بيش ندارد كه جايگاه ديوان است

كسانی كه اين هفت خوی بهيمـی و هفـت    ،. افزون بر اينشود میدوزخ خارجی گشوده 

های  وجودشان صورت تمثلی از دوزخ است. در ادامه جلوه ،ديو درنده در را در خود دارند

  . شود میدوزخی اين هفت خوی بهيمی و هفت ديو درنده در كالم سنايی نشان داده 

آتـش و لـزوم عـذاب جهـنم بـرای       ةهای شناخت گناهان كبيره، وعـد  از مؤلفه يكی

دار خـود  مـ  ]. حكيم سـنايی نيـز در كـالم اخـالق    ٣٢ـ٣١، ص١، ج١٢مرتكبان آن بود [

  : داند می ،از دَركاتِ جهنم ،»سعير«جايگاه متصفان به اين صفات بهيمی را 

  تو ز حـرص و حـسد ميان سـعير

  با خـودی از اثـير چـون گــذری 

  

  پـرده اثــير  گـِـرد تـو چـون سـرای

  هيـزمـی از ســعير چــون گــذری   

  ]٤١٨، ص١٥[                         

 اشاره» بودن اين صفات رذيله  آتش عذابِ عينِ«به  ديوانشاز وی در ابياتی  همچنين

دارد هركس در اين دنيا مالك نفـس خـود باشـد، فـردای قيامـت از       و اذعان می كند می

  : يابد های دوزخ رهايی می عذاب مالك و نگهبان

    هست آتش خشم و شهوت، بخل و كين و طمع و آز
  »جيرأجرنا يا م«وِردت اين باد از چنين آتش   

    مالـك خــود باش همچـون مالـك دوزخ از آنـك
  تـا نگيـرد نـوزده اعـوانش در مـحشــر اســير    

  ]١٦٤ـ١٦٣، ص١٦[                              

  : يا

  اصـل هـزل و مـجـاز دل نـبود

  

ـــود ـــم و آز دل نبـ   دوزخ خشـ

  ]٣٤٠، ص١٥[                   

اين صفات بهيمـی، بـه مسـئله    » عذاب جهنم بودن مستوجب«غزنوی با بيان  سنايی

ـ پيامبر بـر  : گويد می كند و می (ص) اشارهخاتمشفاعت پيامبر  ـ  ۀكران ش را در دوزخ رداي

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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ـــجل ای فرو ــده زار و وار و خـ    مانـ

  بــرد  بـه جــحيم   ت گه فروغـضبـ

  گه كُـشد شيـر كـبر و خوک نــياز 

ـــس   ــرده و پـ ـــراز كـ   در دوزخ فـ

  گه شـرار غــضب شــود بـه اثيــر     

  بـــرزخ ةمـصطفـــی بـــر كـرانـــ  

ـــت  ـــو را ز دوزخ زش ـــاند ت ــا ره   ت

  ســنت او ِرديـــست هيـــن برخـــيز

  

ــنم دل   در جـــــحيم تـــــن و جهــ

  گه دهــد شــهوتت شــراب حــميم    

  ر حقـــد و كـــژدم آزگـــه گـــزد مـــا

  پـزی در بـهشـت ديــگ هـوس   مـی

  وغـش تو را به سعيــر  گـه كـشد غل

ـــته  ـــت در دوزخارداء آويخـــ   ســـ

  پـس رسانـد بــه بــوستان بهشــت   

  در رداء محـــــــــمدی آويـــــــــز

  ]٢٠٥، ص١٥[                          

  

  سنايی ديوانو  الحقيقه حديقهاخالقی در  ة. صور تمثلی هفت گناه كبير٤

سـنايی، خاسـتگاه اسـاطيری، روايـی و بالغـی و       ديوانو   حديقهصور تمثلی گناهان در 

  پردازيم:  شواهد می ۀحكمی مختلف دارد كه در ادامه به انواع آن و ارائ

  

  اساطيری ـخاستگاه دينی  ـ  الف

، در اساطير باستانی ايران  ... حسد و ،حقد ،آز ،شهوت ،خشم ،كه اشاره كرديم، كبر چنان

] و در ٥٢٤، ص١٩جزو ديوها و نيروهای اهريمنی هستند و خاستگاه اسـاطيری دارنـد [  

های متعدد فرض شده است  و كتب پهلوی مزداپرستی برای اين ديوها خويشكاری اوستا

عنوانِ ديو به  شان به اساطيری ـ های بهيمی با توجه به خاستگاه دينی و بعدها اين خوی

  اند.  فتهسنايی راه يا ديوانو   حديقه

  

  روايی ـ خاستگاه قرآنی ـ ب

در قـرآن كـريم    ،بـرای مثـال   ؛قرآنی داشته باشند ةممكن است برخی از اين صور زمين

هـا را بـر دوش حمـل     اند كـه بـاری از كتـاب    تشبيه شده )االغ(عمل به حِمار  عالمان بی

ثـل  روايـی داشـته باشـند، م    ةتمثلـی جنـب   ممكن است اين صور. ]٥كنند [الجمعه/ می

  ]. ٧٠٧، ص٣، ج٢٠صورتِ مورچگان [ محشورشدن متكبران در روز قيامت به

  

  اخالقی  ـخاستگاه حكمی  ـ ج

غزالی صـورت   ،برای مثال ؛اخالقی دارند ـ حكمی ۀماي درونتمثلی  در مواردی اين صُور
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صـورتِ سـگی    داند كه باطن وی همه آتش گيـرد و بـه   آدم خشمگين را مثل گرگی می

  ]. ١١٦، ص٢، ج٢١گرسنه شود [

  

  بالغی ـخاستگاه لفظی  ـ د

فُـرم ادبـی بـه صُـور درنـدگان و بهـايم تشـبيه        لحاظ  بهبرخی از اين صُور تمثلی ظاهراً 

به مناسبت جناس بين دو واژه بـه ايـن   » خرس حرص«صور تمثلی  ،برای مثال ؛اند شده

  صورت به كار برده است. 

سـنايی   ديوانو   حديقهاخالقی از  ةكبيرصور تمثلی اين هفت گناه  ۀارائدر ادامه به 

  :  پردازيم می

سـر، كـژدم، ديـو،     دُمِ گربـه  سـگ » ميمـون «مار، كپی: . صور تمثلی حرص و آز١ـ٤

دل، آب شور، اژدها، خـوک،   صورتِ گدای خرس، آتش، سراب، سيل، معده معاويه، پادشاه

  .موش، پلنگ، نهنگ

ــارآز را  ــالم  مــ ــه در عــ   دان كــ

  ســتصــورت طمــع كآفــت بشــر ا

  

ــكم    ــاک سيرش ــه خ ــز ب ــود ج   نش

  اسـت  سـر  دُم است و گربه كپی سگ

  ]٣٩٦، ص١٥[                        

ــه  ــا س ــوب ــك دم دي ــی ي   ار ز آدم

  رنــگ زد تــو را نيرنــگ آن كــه بــی

  

ــا آدم   ــو ب ــه دي ــن ك ــان ك ــو هم   ت

  در تو بنهاد حرص و شهوت و جنگ

  ]٣٧٣، ص١٥[                        

ــر    بگــذارحــرص را  خــرسگــوز م

  

ــپار  ــه س ــه گرب ــدت ب ــر ب ــن پني   وي

  ]٤٣٢، ص١٥[                        

  است و تن چو حطب آتشآز چون 

  آز بســـــيارخوار و مستحلســـــت

  فريـب  آز تشـنه  سـت ا سرابیچون 

  آز معاويــه ةمعــدهســت چــون  

  

  ز آتـــش و نـــی موافقـــت مطلـــب

ــدای ــورت و گـ ــتدل  پادشاصـ   اسـ

  نشـيب  بـه  آز رخ سـت ا سيلیهمچو 

  از تـو دسـت دارد بـاز    كه به خـاک 

  ]٢٩٧، ص١٥[                        

  اســـت آز تـــو ســـفری آب شـــور

  

  چـــون بـــود آب شـــور و استســـقا

  ]٣٦٩، ص١٥[                        

ــون  ــردم اژدهاآز چ ــت م ــوار س ــوار     خ ــود را خ ــو آز خ ــداری ت ــا ن   ت
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  شــناس خــرسو  خــوکآز ماننــد 

  

ــراس    ــی مهـ ــذار و از كسـ   آز بگـ

  ]٤٣٢، ص١٥[                        

  طمـع  مـوش حرص و  خرساز پی 

  

ــاش     ــر مب ــوز و گهــی پني ــاه گ   گ

  ]٣٤٠، ص١٥[                        

  

    خوش تو مخسب حرص و شهوت در تو بيدارند خوش
  بر يمين داری و موشی بـر يسـار   پلنگیچون   

  ]١١١، ص١٦[                                     

  

    حرص تو اژدهایشاده تا دهان دارد گ
  اندركشد آزت همه ملك جهان نهنگچون   

  ]٢٥٤، ص١٦[                                  

  

    گر بقا خواهی چو كرم پيله گرد خود متن
  و فعل مـارآيين مكـن   موركبر كبك و حرص   

  ]٢٦٩، ص١٦[                                    

  .خوک، خرس، ديو، موش، طاووس اسب، سگ،: . صور تمثلی شهوت٢ـ٤

  در تـن  سگ  است و خشم  اسب شهوت 

  

ــن  ــر دو را در فـ ــدل دار هـ   معتـ

  ]٣٧٤، ص١٥[                     

ــار    ــك داری ك ــن و مل ــا دي ــه ب   ای ك

ــی   ــن پرسـ ــد ار ز مـ ــو نايـ ــه نكـ   كـ

  

  مدار خرسو  خوکدر شره خوی 

  بر كرسـی  خرسبر تخت و  خوک

  ]٥٧٨، ص١٥[                      

ــيم از دو  ــوای مقـــ ــه ديـــ   ديوانـــ

  

ــم مردانــه    ــهوت حيــز و خش   ش

  ]٣٧٨، ص١٥[                      

  

    حرص و شهوت در تو بيدارند خوش خوش تو مخسب
  بـر يسـار   موشیچون پلنگی بر يمين داری و   

  ]١١١، ص١٦[                                     
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    واند در تركيب ت طاووسخشم و شهوت مار و 
  نفس را آن پايمرد و ديو را اين دستيار  

  ]١١١، ص١٦[                            

  پاش، سگ ديوانه، مار، كژدم، دَد، ديو. سگ، ديو آتش ة: الش. صور تمثلی خشم٣ـ٤

ــام ــر خـ ــم در زيـ ــاش ةخشـ   نقـ

  

  پـاش  ديـو آتـش  است و   سگ الشه

  ]٣٩٦، ص١٥[                        

ــده  ــه جــاه و يســارخشــم را دل م   ب

  

ــه  ــگ ديوانـ ــيار  سـ ــردرد هشـ   بـ

  ]٣٩٦، ص١٥[                        

  و شرور  جنگ اين همه خشم و ظلم و

ــتی  ــن كشـ ــا از ايـ ــرای بقـ ــه سـ   بـ

  

ــرور ديوو  َدد ــاب غــ ــد در نقــ   نــ

ــار ــژدمو  م ــتی  ك ــدين زش ــر ب   مب

  ]٤٠٠، ص١٥[                        

، شـير،  »گنگ«، أبكم »كور مادرزاد«أكمه ، »كش زباله«كنّاس : . صور تمثلی كبر٤ـ٤

  .ديو، كبك

  هست در چشم كبر نقش و حشم

  

  أبكـم و  أكمـه و  كنـاس شكل 

  ]٣٩٦، ص١٦[                  

  
    گر بقا خواهی چو كرم پيله گرد خود متن

  و حرص مور و فعل مـارآيين مكـن   كبككبر   

  ]٢٦٩، ص١٦[                                    

  .... ، تيز صور تمثلی بخل: .٥ـ٤

  صورت بخل آن كه زردار است

  

ــار و ...  ــزپره ــت  تي ــار اس   ناه

  ]٣٩٦، ص١٥[                   

  .مار، ديو. صور تمثلی حقد: ٦ـ٤

  گه كُشد شير كبر و خوک نياز

  

  و كـژدم آز  مـار حقـد  گه گزد 

  ]٣٩٦، ص١٥[                   

  حسد و حقد كرده آلت جنـگ 

  

  گرفته انـدر چنـگ   قدتديو ح

  ]٢٨٩، ص١٥[                  

  .خوار در و فرشته گرگِ يوسف: . صور تمثلی حسد٧ـ٤



   ٤٣   مطالعۀ تطبيقی تكرار و توالی هفت گناه كبيرۀ اخالقی در آثار سنايی با هفت ديو بزرگ در مزداپرستی 
  

  هست نقش حسد سوی احـرار 

  

  خـوار  در و فريشـته  گرگِ يوسف

  ]٣٩٧، ص١٥[                 

محوری عرفـان اسـالمی كـه     ۀاين نگرش منفی به وحوش و حيوانات موذی با انديش

، همسويی ندارد. اين نگاه عارفانه مسـتند و  »مه عالم كه همه عالم از اوستعاشقم بر ه«

آياتی كـه همـۀ موجـودات     جمله آن دسته از است. از قرآنمبتنی بر  آيات متعددی از 

]، ١]  و [تغابن/ ١خواند [جمعه/  گوی خداوند می بلندای آسمان را تسبيح روی زمين و بر

ها و زمين است، از آن اوست، [و] همه  رچه در آسمانهو «]. در نگرش قرآنی ٤٤[اسراء/ 

كـه درخـور    يرا خلقت يچيزهر«، خداوند اساس  اين بر .]١١٦[بقره / »اويند پذير فرمان

  ]. ٥٠[طه/» اوست داد، سپس آن را هدايت فرموده است

جانوران درنده گرايی مزداپرستی است. در اين نظرگاه،  در برابر اين نگرش، نگاه دوبن

سردگان خواست گرگ هستند. اهريمن می (خَرَفَستَران) آفرينش اهريمن وجز، شراتو ح

، ١١[ هـا تـن داد   اما اورمزد به آن ؛ها را نبينند مانند تب و درد نامرئی باشند تا مردم آن

]. اهريمن برای مقابله با آب، زمين و گياه، از تـاريكی مـادی، خَرَفسـتَران را بـر     ١٠٠ص

خَرَفسْتران را بر زمين هِشت، خَرَفسْترانِ گزنده و « .]٣٦، ص[همانزمين پراكنده ساخت 

از او تنومنـد   گونـه  آنپشـت و وزغ،  اژدها، مار و كژدم و چَلپاسه و سنگ چونزهرآگين، 

]. ٥٢، ص[همـان ... »  تيغ سوزنی زمين از خرفستران رها نشـد  ۀانداز  پديد آمدند كه به

نـد زمـين را خوشـحال    توان مـی و كسـانی   دشو میزمين از كشتن خرفستران خوشحال 

كسـی كـه گـرزه    «همچنـان   .]١٨، ص٢٨های خرفستران را خراب كنند [سازند كه النه

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        

]؛ بـر بنيـاد   ٣٣ــ ٣٤، ص١٣» [ا بسوزاند، تناپل ثواب كشتن شير گـرگ باشـد  جانوران ر

از ادوار باستانی تا همين اواخر، جشن خرفستَركُشی در ايران باب بـوده  «چنين نگرشی، 

  .]٧٥ـ٥٧، ص١٨: ؛ نكـ٢٥٥، ص٧» [است

   

   . نتيجه٦

و  فتـاری ر ۀكبيرشناختی، گناهان  ۀگناهان كبير ۀدستدر آثار حكيم سنايی غزنوی سه 

 ۀتكـوين منظومـ  اخالقی نمود دارد. سنايی با يـك رويكـرد تحـذيری، در     ةگناهان كبير

آز، شهوت، خشم، كِبر، رشـك،  « اخالقیِ ةو در تبيين هفت گناه كبير خود ۀزاهدانفكری 



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٤٤

به ميراث اسالمی و ميراث باستانی ما قبـل از خـود عامدانـه توجـه و پـذيرش      » بخل و كينه

هفـت در  «عنـوانِ   اخالقـی بـه   ۀقرآنی خود از اين هفت گناه كبير ۀر انديشداشته است و بنا ب

ياد كرده و با گرايش به فرهنگ مزداپرستی و فرهنگ اساطيری ايـران باسـتان از ايـن    » دوزخ

ياد كرده است. تنفر سنايی از خرفسـتران و اعتقـاد تلـويحی    » ديو«عنواِن  های بهيمی به خوی

ـ    ـجز ابليس، جنيـان و اهـرمن     هب ـبه وجود استقاللی ديوان   او بـه   ۀهـم در گـرايش همدالن

توجه است. در خصوص چنين باور دينی تكثرگرايانه، سنايی به تصـريح   باورهای مزدايی قابلِ

زرتشـت روی آری، هماننـد    زنـد گويد اگر با اخالص و بدون دخالت هواهای نفسانی، بـه   می

بر اين، از فحوای كالم سنايی در چندين بيـت   های نيكو از آن خواهی يافت. افزون قرآن بهره

بار زرتشت، پيامبر مزداپرسـتی بـه ايـن هفـت خـوی       آيد كه نخستين از ديوانش چنين برمی

، »بهيمـی   اصـل تكـرار و تـوالی ايـن هفـت خـوی      «طوركلی  بهيمی اشاره كرده بوده است. به

داشـتن   در تن النـه «، »ها ديو بودن اين آفريدگان و همكارانِ اهريمن «، » ها ديوبودن اين خوی«

 ۀدر آثار سـنايی و منـابع مزدايـی، زمينـ    » ها بودن متصفان به اين خوی دوزخی«و » اين ديوها

آورد. وقتـی كـالم سـنايی از ايـن      مزدايی را فراهم مـی  ـ تطبيقی دو فرهنگ اسالمی ۀمطالع

بـيش از يـك   رسيم كه اگرچـه دوزخ واقعـی،    منظر تطبيقی تحليل شود، به اين حقيقت می

وجود خارجی ندارد كه جايگاه ديوان است؛ ولی از درون نفس آدمی هـم هفـت در بـه دوزخ    

كه اين هفت خوی بهيمی و هفت ديو درنده در  بر اين، كسانی . عالوه شود خارجی گشوده می

    را در خود دارند وجودشان صورت نمادين از دوزخ است.
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