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 .۱مقدمه
۱ـ .۱مسئلۀ پژوهش

حکیم سنایی (متوفی 635ق) را پیشرو و آغازگر شعر عرفانی فارسی میدانند کد بدر

خردهالگوهایی زاه ان و ...زمین ساز کار او دانست ان (فوالدی .)99 :1383 ،در ح یقد
الحقیق حکیم سنایی ،هم تعالیم زاه ان ب مفهدو صدوفیانۀ آن یعندی تدر محرّمدات
(نن :قشیری )194 ،1346 :ب چشم میخورد و هم آموزههای واالی عارفان ؛ بندابرای
ح یق الحقیق سنایی در ح واسط قم رو شریعت و طریقت قدرار دارد .زرید کدو
دربارۀ ای ماهیت میانۀ شعر و شخصیت سنایی میگوی « :سنایی حتی بعد از گدرای
ب تصوف هم حرفۀ شاعریاش را ب کمی تر نکرد و مثا کسانی ک هم واعظ مان ن
و هم صوفی ،هم شیخاالسال شهر بودن هم صدوفی والیدت ،وی نیدا شداعری را بدا
صوفی گری ج ع داشدت ،هدم صدوفی عدارف ماند هدم م یحد سدرای هدا پدرداز»
(زری کو  .)941 :1391 ،مسئم ای ک در ای پژوه

مطرح میشود ای است ک بدا

توج ب شرایط اجت اعی جامعۀ عصر سنایی و قم رو شعر سنایید ح واسدط قم درو
شریعت و طریقتد اخالق در ح یقۀ او چد جایگداهی دارد تحقید در آمدوزههدای
اخالقی شعر سنایی و بررسی و شناخت زنجیرۀ عمّی گناهان با توج ب مبانی قرآندی و

روایی و حک ی ان یشۀ سنایی ،ما را در شدناخت جایگداه اخدالق در ح یقد الحقیقد
سنایی یاری میده .

۱ـ .2پیشینه و روش پژوهش
در حوزۀ اخالق و اخالقیات در شعر سنایی تا ب حا کارهای متع دی صورت گرفتد
است .شفیعیک کنی در کتا

تازیان های سدمو بدا برشد ردن سد سداحت تاریدن،

خاکستری و روش شخصیت سنایی ،دربارۀ م ار خاکستری وجود سنایی مدینویسد :
«در مرز سناییِ قمن ر (قطب روش ) و سنایی م اح و هجاگوی (قطب تارین) ین م ار
پهناور خاکستری ،یا نی روش و نی تارین وجود دارد .اینجا قم رو سناییِ ناق جامع
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و ان رزگوی اخالقی است ،با ه ۀ پستی و بمن یهایی ک اید گوند مردمدان در پهندۀ
اجت اع دارن » (شفیعیک کنی96 :1399 ،د .)99دبروی دربارۀ تفاوت اه اف عارفدان و
واعیان و استفادۀ آنان از زبانی ه انن مینویس « :تفاوت بدی اید دو گوند زند گی
وصو ب عرفان بود اما ه ف دستۀ دیگدر پیشدرفت اخالقدی و معندوی در گسدترهای
وسیعتر .استفادۀ هر دو گروه از زبانی ه انن نشان میده ک چرا اشعار سنایی کد در
محیط واعیان پاگرفت و در خ مت اه اف آنان بود ،برای بیان ان یش های صوفیان نیا
کارایی داشت» (دبروی 389 :1398 ،د .)391زرقانی در کتا

زلف عالمسدوز ،اخدالق

منطب با شریعت را در بیانات و اقوا سنایی ب دو دستۀ کمی فضایا اخالقی و رذایدا
اخالقی تقسیم میکن و ه انجا یادآور میشود ک ابیاتی ک در کال سنایی بد رذایدا
اخالقی اختصاص یافت  ،بسیار بیشتر از ابیاتی است ک ب فضایا اخالقی پرداخت است

(نن :زرقانی .)199 :1381 ،ه چنی مشرّف در کتا جستارهایی در ادبیدات تعمی دی
ایران ،زمین های تفکر اخالقی در ح یق الحقیق سنایی را متدثثر از کی یدای سدعادت و
احیاء عمو ال ی غاالی میدان (مشرّف .)191 :1389 ،عالوه بر ای در حوزۀ مقداالت،
طغیانی و حی ری در مقالۀ «جنب های تعمی ی مثنوی ح یقد سدنایی» (1 :1391دد،)94
ح ی ی و ثنایی در مقالۀ «تثممی بر تعالیم اخالقدی شدعر سدنایی» (99 :1399دد )111و
زمانی در مقالۀ «سرچش های ان یش در منیوم های اخالقی فارسی (با تکی بر ح یق
الحقیق  ،مخان االسرار ،بوستان و مطمع االنوار)» (93 :1394د ،)94ب بررسی فهرستوار
مضامی اخالقی پرداخت و اخالق و اصو تعمی ی در ح یق الحقیق را بازتا

توجد

شاعر ب مسائا عرفان و صدوفیگدری ،مسدائا حک دی و فمسدفی و سدنت اجت داعی
دانست ان  ،اما هیچین ب بررسی زنجیرۀ عمّی ای گناهان کبیره و رذایا اخالقی با توج
ب زمین های قرآنی ،روایی و حک ی آن نپرداخت ان .
فراتر از کتا ح یق الحقیق سنایی در حوزۀ مورد بحث ،شجری در مقالۀ «تحمیدا
و بررسی عنصر آز در شاهنام » ،دیو آز را منبع بسیاری از تمخکامیهدا و شدرور مانند
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آرزو ،شهوت ،دنیاپرستی ،غفمت از جهان دیگر و مایۀ خونریایها و جند طمبدیهدا
معرفی میکن (شجری )99 :1389 ،ک در شناخت پیشینۀ موضوع حائا اه یت است.
عالوه بر ای  ،اسپرهم در مقالۀ «آز در شاهنام » کد بد صدورت آنالید در سدایت
ایرانی و وِداهای هن ی پرداخت و ماهیت و نسبت مفهو آز را در منابع تداریخی مدورد
واکاوی قرار داده است .با توج ب پیشینۀ موضوع ،در هن س ای ک نویسن ه بدا توجد
جایگاه و کارکردهای دیو در شاهنام ترسیم کرده است ،دیو آز محور اصمی چال هدا
و وقایع تمخ و تراژین شاهنام معرفی میشود؛ چندانکد «کشدت شد ن ایدرت توسدط
برادران

سمم و تور»« ،پرواز کیکاووس ب آس ان و سقوط او»« ،گُسسدت مهدر کد از

ویژگی های دیو آز است و ب تبع آن فاجعدۀ پسرکشدی در داسدتان رسدتم و سدهرا »،
«ستیا نبیره با نیا در داستان کیخسرو»« ،آزوَری اسفن یار در رسی ن ب پادشاهی و ب تبع
آن کشدت ش د ن اسددفن یار و فرزن د ان

در نبددرد رسددتم و اسددفن یار»« ،جهددانگیری و

جهانسوزی اسکن ر و آزردن مردمان» و ،...ه

از تبعات پیدروی از دیدو آز بد شد ار

میآین  .در تحمیا نهایی ،دیو آز و نیاز ب عنوان دیوهدای دیوسداز در شداهنام شدناخت
میشون (نن :اسپرهم .)https://rasekhoon.net/article/show/850017 :با توجد بد
مسئمۀ پژوه  ،چنانک در بررسی زنجیرۀ گناهدان در ح یقدۀ سدنایی هدم نشدان داده
خواه ش  ،دیو آز بیشتری زنجیرۀ گناهان را خواه داشت ک ای موضوع در نگاهی
تطبیقی بی شاهنام و ح یق تثمابرانگیا است.
شیوۀ ج عآوری اطالعات در ای تحقی ب صورت اسنادی و کتابخان ای اسدت و
شددیوۀ پددژوه

در ای د نوشددتار ،بددا روش توصددیفی ( )Descriptive Researchو

ب صورت تحمیا محتوا ( )Content Analysisانجدا گرفتد اسدت .بدر اید اسداس
نویسن گان با روش تحمیا محتوای مت و بر مبنای داده ها ،گناهان کبیدره را بد سد
گروه گناهان شناختی ،گناهان رفتاری و گناهان اخالقی طبق بند ی کدرده و زنجیدرۀ
عمّی گناهان را با موازی قرآن و ح یث و حک ت در کال سنایی استوار ساختن .
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 .2ماهیت گناهان کبیره و طبقهبندی انواع آن در حدیقة الحقیقه
گناهان کبیره در ناد اها سنّت با خصایص «موجب ح شرعی بودن آن» (نن :جاللی،
« ،)196 :1391بیشتر بودن فساد آن از گناهان کبیرۀ دیگر»« ،اصرار ورزی ن ب آن گنداه»
اگرچ با نیر ب روحیۀ زاه ان و متشرّع حکیم سنایی ،گناهان کبیدره در نداد او بدا
گناهان کبیره در دی گاه متشدرّعان و متکمّ دان اهدا سدنّت نییدر ابد ع در ،تفتدازانی،
نورال ی صابونی و مصمحال ی کستمی قابا تطبی و همپوشانی است ،ای مهم بنا بدر
نگاه اخالقم ار و روحیۀ عارفان سنایی ،از مرزهای شریعت فراتدر مدیرود و گناهدان
کبیرۀ اخالقی را نیا در بر میگیرد.
از دی گاه مال محس فیض کاشانی ،خُم عبارت از هیئت خاصی اسدت کد در مدا
رسوخ و ظهور میکن ک ب ک ن آن افعا را ب آسانی انجا میدهیم و نیازمن ان یش
ن یشویم؛ هرگاه هیئت مابور ب طوری ظهور پی ا کن ک افعدا پسدن ی ه از آن ناشدی
شود و مورد رضایت عقا و شرع باش آن را خوی نین مینامن و اگر برخالف انتیار
از کارهای نکوهی ه سر بان  ،آن را خوی زشت میگوین (فدیض کاشدانی.)9 :1359 ،
در نگاه خواج نصیرال ی طوسی ،هر فضیمتی را ح ّی است ک چون از حد ّ آن ،چد
در ح ّ غُمُو و چ در طرف تقصیر تجاوز کنن  ،آن فضدیمت تبد یا بد رذیمدت گدردد
(طوسی .)119 :1354 ،اب مسکوی در ضدرورت شدناخت فضدایا و رذایدا نفسدانی
میگوی « :فضایا نفسانی جا با تطهیر کردن جانها از رذایدا اخالقدی یعندی شدهوات
هال کنن ۀ جس انی و خویهای بهی ی ب دست ن یآی  .هنگامی ک انسان ب ان کد
ای خویها فضیمت نیستن بمک رذایا اخالقی هسدتن  ،از آنهدا دوری مدیکند و از
اینک با ای خویها وصف شود کراهت دارد» (اب مسکوی  ،بیتدا )33 :ابد مسدکوی
«نادانی» و «حرص» و «ترس» و «ظمم» را رذایا اربعد مدیشد ارد کد هریدن از اید
رذیمتها دامنۀ کثیری از رذایا دیگر را در بر میگیرد ک سرچش ۀ ناخوشیهدای روان
است و منجر ب رنجوریهای زیادی برای نفس ناطق میشود (نن :ه ان.)39 :
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در کال حکیم سنایی س نوع گناه کبیرۀ شناختی ،گناه کبیرۀ رفتداری و گنداه کبیدرۀ
اخالقی ن ود دارد ک حکیم سنایی با س رویکرد تشویقی ،رویکرد تحذیرید تنبیهی و
رویکرد ش ی انتقادی از طری پن و موعی  ،ت ثیا و ت ثّا و حکایدت ،بد تشدریح و
از میان انواع گناهان کبیرۀ شناختی ،رفتاری و اخالقدی ،گناهدان کبیدرۀ شدناختی از
ج م شر (سنایی ،)359 :1358 ،القنوط م رح

اهلل (ه ان ،)95 :أالم م مکر اهلل

(ه ان ،)163 :ک تری ن ود را در کال سنایی دارد .توجی عم ی ای بسدام کدم اید
است ک الزمۀ ورود و بحث در گناهان کبیره و پذیرفت آن ،ای ان ب مسائا اعتقادی از
ج م توحی است و از آنجا ک مخاطبان سنایی در ای بحدثهدا ند نامعتقد ان بمکد
جامعۀ دینی و سدالکان طرید اند  ،گناهدان شدناختی در کدال او ک تدری ن دود دارد.
ه چنی از میان گناهان کبیره رفتاری نییر لواط (سنایی ،)559 :1358 ،شدرا خدواری
(ه ان ،)356 :حرا خواری (ه ان ،)914 :رباخواری (ه ان ،)358 :شکمپرستی (ه ان:
 ،)389کاهمی (ه ان ،)499 :غیبت (ه ان ،)985 :غ ازی و ن ی د (ه دان ،)359 :غندا
(ه ان ،)183 :سحر (ه ان ،)185 :ب عت (ه دان ،)198 :خدوردن مدا یتدیم (ه دان:
 ،)989زنا (ه ان ،)556 :اشتغا ب مالهی (ه دان ،)311 :بُهتدان (ه دان ،)319 :ق دار
(ه ان ،)499 :آد کشدی (ه دان ،)661 :ظمدم (ه دان ،)649 :سد گنداه کبیدرۀ لدواط،
شرا خواری ،حرا خواری ،بیشتری ن ود را در کال سنایی دارد ک حکیم سدنایی در
مواردی با رویکردی تحذیری و در مواردی با رویکرد ش ی انتقدادی ،جامعد را از آن
بازمیدارد .بسام زیاد گناه کبیرۀ لواط در میان گناهان کبیرۀ رفتداری دیگدر ،عدالوه بدر
بررسی و شناخت اخالقی آن در کال سنایی ،از لحاظ جامع شناسدی عصدر سدنایی و
محیط زن گی او بسیار حائا اه یت است .در مواردی از ح یق الحقیق سنایی ه دواره
با موضوعاتی نییر «ان ر صفت شهوات و ح غال باره» برمیخدوریم؛ ش یسدا دربدارۀ
ای وضعیت در دورۀ غانوی مینویس « :در دورۀ غانویان کد آغداز تسدمط ترکدان در
تاریخ است ،مع والً معشوق مذکر ،ترکان لشکری هستن  .ازای رو بع اً صدفات ایشدان

Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir at 12:48 +0330 on Friday February 14th 2020

تفصیا ای گناهان و اصالح جامع میپردازد.

00

مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

چون عرب هجویی ،بیوفایی ،جفاکاری ،سستپی انی ،خونریای و ظمم جاو مختصات
معشوق شعر فارسی میشود» ( .)44 :1381از گناهان کبیرۀ اخالقدی نییدر آز (سدنایی،
 ،)439 :1358کبر (ه ان ،)195 :بخا (ه ان ،)415 :حق (ه ان ،)451 :حس (ه دان:
اخالقی آز و شهوت و خشم بیشتری ن ود را دارد.
 .3هفت درِ دوزخ و هفت گناه کبیرۀ اخالقی در حدیقة الحقیقه سنایی
قرآن کریم بر اساس دو آیۀ «وإِن جهنم لموعدهم أجمعین* لها سبعة أبواب لکل باب مـنهم

جزء مقسوم :و قطعاً وع هگاه ه ۀ آنان دوزخ است؛ دوزخى ک براى آن هفت در است
و از هر درى ،بخشى معی از آنان وارد مىشون » (حجر43 :د ،)44بدرای جهدنم هفدت
در میشد رد کد از هدر در ،گدروه معیندی از دوزخیدان وارد جهدنم مدیشدون  .امدا
مح باقر(ع) در ح یثی بر اساس اید آید  ،بد معرفدی طبقدات دوزخ مدیپدردازد و
ب ترتیب هفت طبقۀ «جحیم»« ،لیی»« ،سَقر»« ،حُط د »« ،هاوید »« ،سدعیر»« ،جهدنم» را
ب عنوان دَرَکات دوزخ معرفی میکن (نن :مجمسدی :1353 ،ت989 ،8دد .)991حکدیم
سنایی در نگاه اخالقم ار خود و بر اساس ای آی  ،هفدت خدوی بهی دی «آز»« ،کبدر»،
«بخا»« ،حق »« ،حس »« ،شهوت» و «خشم» را هفت در دوزخ در پرده معرفی میکن و
معتق است ک هرکس از ای هفت خوی حیوانی نره  ،هرگا ن یتوان در روز قیامت
از عذا

آن هفت در آتشی نجات یاب :

شددیرمردان کد رخ بد خددا آرند
هدددفت در دوزخدددن در پددددرده
مرد کا هفدت اید سدرای نجسدت
دان کد در جدانْ تفت باش تفت

بدد رهدداورد جدددان پدددا آرنددد
عدداقالن ندامشددان چددنی کددرده
کددی توان د ز هفددت آنجددا جسددت
هرک ین هفت کرد از ای هر هفدت
(سنایی)399 :1358 ،

حکیم سنایی ه واره ای صفات بهی ی را در ح یق الحقیق در کنار هم میآورد:
در غضدددب ه چددو شدددیر درّنددد ه
شددهوت آن را کد گشددت مسددتولی

در طدددمب ه چدددو مدددرد پرّندد ه
هددر دو یکسددان امددا و مسددت می
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 ،)139شهوت (ه ان )564 :و خشم (ه دان )661 :در کدال سدنایی ،سد گنداه کبیدرۀ

مطالعات عرفانی
شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷

01

حس و حق و خشم و شهوت و آز

گدِردشدان اند ر آمد ه چددو پیدداز
(سنایی)541 :1358 ،

حکیم سنایی ای هفت گناه کبیرۀ اخالقی را عمت و اساس گناهان کبیدرۀ شدناختی و
کبیرۀ دیگر با توج ب مبانی قرآنی ،روایی و حک ی آن نشان داده میشود.
 .4زنجیرۀ علّی گناهان کبیره در حدیقة الحقیقه سنایی
در ح یق الحقیق  ،اصطالحات «تخم چیای بودن» یدا «مایدۀ چیدای بدودن» یدا «اصدا
چیای بودن»« ،سبب چیای بودن» ،یا «از سر چیای بودن» ،تعبیرات کمی یان ک مدا را
در شناخت زنجیرۀ عمّی گناهان یاری میرسان .
4ـ .۱حرص و آز

از فحوای آیۀ  131سورۀ آ ع ران آشکارا برمیآید کد حدرص در بد دسدت آوردن
ثروت چن برابر ،آدمی را ب رباخواری وامدیدارد « :یا أیها الـذین آمنـوا لـا تـأکلوا الربـا

أضعافا مضاعفۀ واتقوا الله لعلکم تفلحون ».قرآن کریم ب صراحت رباخواری را کد پیامد
آزوَری است ،برابر با آماده ش ن برای جن

با خ اون دانست است ک بد آزردن خد ا

منتهی میشود« :یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إِن کنتم مؤمنین ،فـإِن لـم

تفعلوا فأذنوا بِحرب من الله ورسوله وإِن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولـا تظلمـون»
(بقره998 :د.)999
ان ان چو ج دع گشدت ربدی
حرص دنیا تو را چندان کدردهسدت

بدددرود ج مگدددی ،بخدددوان ز نُبدددی
کدد خدد ا را دلددت بیددازردهسددت
(سنایی)358 :1358 ،

حرص و آز  رباخواری
حرص و آز  جن

با خ ا و آزردن او

از فحوای آیۀ  9سورۀ نساء برمیِآید کد حدرص و ط دع آدمدی ،انگیداهای بدرای
خوردن ما یتیم و عوض کردن اموا مرغو

آنها با اموا ب خود مدیشدود« :وآتـوا

الیتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبِیث بِالطیبِ ولا تأکلوا أموالهم إِلى أموالکم ِإنه کان حوبا کبِیرا».
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گناهان کببیرۀ رفتاری دیگر میدان  .در ادام  ،زنجیرۀ عمی اید گناهدان و برخدی گناهدان

01

ندددان ایتدددا و غدددا دو عجدددوز

مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

بسددت ه حددرص بددی کددرده هنددوز
(سنایی)685 :1358 ،

حرص و آز  خوردن ما یتیم
مال مه ی نراقی در مذمت حرص و آزی ک ب شکمپرستی و ج اع و آثدار زشدت
آن مثا لواط و زنا میانجام میگوی « :کسی ک حریص بر لذتهای دنیوید اسدت و
حرص بر اکا و شر

و ج اع و وقاع دارد ،از افد انسدان خدارت و در خیدا بهدایم

داخا است؛ زیراک ای ها از لواز بهایم و چهارپایان است و هرچن کسی در ای ها ب
مرتبۀ اعمی برس  ،لذت او بیشتر از چهارپایان نخواه بود و هیچ حریص شکمپرسدتی
نیست مگر اینک گاو و خر از آن بیشتر میخورن و هیچ حریص بدر ج داعی نیسدت
مگر آنک خروس از آن بیشتر ج اع میکن » (نراقی.)411 :1391 ،
مرد و زن را ک حرص و ...و گموست

نامشدددان ک خددد ا و ک بانوسدددت
(سنایی)418 :1358 ،

حرص و آز  لواط /زنا
حرص و آز شکمپرستی
کمفروشی و در نتیج حرا خواری از پیام های آزوری است ک در قرآن نکوهید ه
و از آن بازداشت ش ه است« :وإِلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قومِ اعبدوا الله ما لکم من إِلـه
غیره قد جاءتکم بینة من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولـا تفسـدوا

فی الأرضِ بعد إِصلاحها ذلکم خیر لکم إِن کنتم مؤمنین» (اعراف.)86 :
گرچدد بددا یکدد گر چددو اصددحابن
ه چددو سددی ا بددر کددف مفمددوت

سُددددفها بددددر مثددددا سددددی ابن
از پی مدا خمد و حدرص فدروت
(سنایی)358 :1358 ،

حرص و آز حرا خواری
حرص و آز لواط /زنا
«پیغامبر عمی السال گفت :منهومان الیَشعبان :منهدو ُ العمدم و منهدو ُ ال دا ؛ إی دو
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حرص و آز  ظمم

مطالعات عرفانی
شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷

01

حریصان ک سیر نشون  :حریص عمم و حریص ما  .و گفت عمی السدال  :یهدر ُ ابد
آد و یشبُّ من إثنان :حبُّ ال ا و طو األما؛ إی ،فرزن آد پیدر شدود و دو چیدا از
وی جوان گردد :امید و دوسدتی مدا » (غاالدی : 1358 ،ت .)611 ،3ه چندی امدا
ال ُّ َنیاد در پاسخ ب ای پرس

ک ک ا خواری ب تر اسدت فرمدود :حدرص بد دنیدا»

(ص وق.)394 :1391 ،
ای گرفت ب دسدت حدرص و امدا
در جهان آنک عموی و سدفمیسدت
اید یکدی پیددر تند مید ان اسددت

پیرزالدددی سدددر تدددو زیدددر بغدددا
صورت هر دو بداز گدویم چیسدت
و آن دگر پیدر سدبح گدردان اسدت
(سنایی)441 :1358 ،

حرص و آز  دنیاپرستی
از فحوای آیات 19تا  91سورۀ معارت ب خوبی برمیآی ک آزوری منجدر بد بخدا
میشود« :إِن الإِنسان خلق هلوعا ،إِذا مسه الشر جزوعا ،وإِذا مسـه الخیـر منوعـا ».ه چندی
پیامبر اکر (ص) در ای باره میفرماین « :إِیّاکُم وَالشح فإِن ا هَمنَ مَ کان قبمکُم ِبالشح
امَرهُم بِالبُخاِ فبَخموا وَأمَرهُم بِالقطیعَ فقطعوا وَأ َمرهُم بِالفُجورِ ففجَروا» (نهد الفصداح ،
 ،185 :1384ح.)999
خدددردت خسدددرو گایددد ه کنددد

بدددازِ آزت گددد ایدیددد ه کنددد
(سنایی)441 :1358 ،

حرص و آز بخا «گ ایدی ه»
بنا بر مض ون آیدات  93و  94سدورۀ ص ،و قصدۀ قضداوت حضدرت داوود(ع) و
داوری دو برادر در مالکیت می ها ،برمیآی ک حرص و آزوری ب بغی و ستم کشی ه
میشود« :إِن هذا أخی له تسع وتسعون نعجۀ ولی نعجة واحـدة فقـال أکفلنیهـا وعزنـی فـی
الخطابِ ،قال لقد ظلمك بِسؤالِ نعجتك إِلى نعاجِه وإِن کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضـهم علـى
بعض إ ِلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربـه وخـر

راکعا وأناب ».ه چنی بنا بر حد یث رسدو اکدر (ص) ،تفداخر و میدا بد دنیدا و از
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عمی(ع) در مذمت حرص ب دنیا میگوی « :و ق سُئا ایّ ذُ أذ  ،قدا الحدرصُ َعمدی
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مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

یک یگر دور ش ن ب ظمم و کشتار میانجام «و [پیامبر اکر (ص)] گفت  :إنّد سَیصدیبُ
امّتی داءُ االُمم؛ إی زود باش ک درد امّتان ب امت م برس  .گفتن درد امّتان چیسدت
گفت :االشرُ والبَطرُ و التکاثرُ والتّنافسُ فی ال ُنیا والتباع ُ والتحاس ُ حتی یکون البغیُ ثدم
دنیا رغبت ن ودن ،و از یک یگر دور ش ن و ب خواهی کردن تا ب ح ی ک ب ظمدم ادا
کن  ،پس ب کشت انجام (غاالی : 1358 ،ت.)385 ،3
گدددر تدددو را خشدددم و آز بگدددذارد

در زمدددی مدددوری از تدددو ندددازارد
(سنایی)459 :1358 ،

حرص و آز  ظمم
خشم ظمم
از فحوای آیۀ  33سورۀ لق ان برمیآی ک آز و ط عی ک انسان ب زن گی مدادی
و حبّ دنیا دارد ،مایۀ فریفتگی او میشود « :یا أیها الناس اتقوا ربکـم واخشـوا یومـا لـا
یجزِی و الد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا إِن وعد الله حق فلا تغـرنکم الحیـاة

الدنیا ولا یغرنکم بِالله الغرور».
آز را صددددورت از سددددرور بددددود
از بددرون بدد سددحر زیبددی دان

لیددن سددیرت ه دد غددرور بددود
وَز درون ،مایددددددۀ فریبددددددی دان
(سنایی)358 :1358 ،

حرص و آز فریفتگی دنیا
مال مه ی نراقی در مذمت حرص و آزی ک ب حبّ دنیا میانجام میگوی « :و آن
حرص ،صفتی است نفسانی ک آدمی را وامیدارد بر ج ع ن ودن زای از آنچ احتیدات
ب آن دارد .و ای صفت یکی از شعب حبّ دنیا و از ج مد صدفات مهمکد و اخدالق
مضمّ است ...اگر بیشتر اموا دنیا را ج ع کن  ،باز در فکر تحصیا باقی است و هرچ
ب دست او آی  ،باز میطمب » (.)395 :1391
رو ز دنیدددا ط دددع ببدددر یکسدددر
خا بر سر هر آنک دنیا خواسدت

گهدددر و زرّ او تدددو خدددا شُد د ر
مدددرد دنیاپرسدددت بددداد هواسدددت
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یکون الهرتُ ،إی ،فرط انباردگی [پُری نع ت] و با یک یگر ب بسیاری فخر کردن ،و در

مطالعات عرفانی
شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷

06

هسددت بسددیارخوار ه چددون گدداو

معد ه چددون آسددیا گمددو چددون ندداو
(سنایی)393 :1358 ،

حرص و آز دنیاپرستی
درد ایتدددددا و انددددد ُه اطفدددددا
داد ،چون خواست از عمدی داروش
حرص و آز حرا خواری
طالعِ آنک دی ب حرص فروخدت

آوریدد ش ط ددع بدد بیددتال ددا
آهندددی تافتددد سدددوی پهمدددوش
(سنایی)319 :1358 ،
در وبددال

بدد احتددراق بسددوخت
(سنایی)389 :1358 ،

حرص و آز فروخت دی
داده فتددوا بدد خددون اهددا زمددی

از سر جها و حرص و از سر کدی
(سنایی)598 :1358 ،

حرص و آز آد کُشی
ه چنانک در مقالۀ «آز در شاهنام » و «سرچش ۀ رذیمتهدا در کدال ابد مسدکوی »
نشان داده ش ه ،در ح یقۀ سنایی هم ،خوی آز منشث بسدیاری از گناهدان دیگدر از ج مد
رباخواری و جن

با خ ا ،خدوردن مدا یتدیم ،ظمدم ،لدواط ،زندا ،شدکمپرسدتی ،بُخدا،

حرا خواری ،فریفتگی دنیا و دنیاپرستی ،فروخت دی و آد کُشی و ...است.
4ـ .2شهوت

غاالی در مذمت شهوت شکمپرستی گوی « :ب ان ک مع ه ،حوض ت اسدت و ر هدا
ک از وی ه یشود ،ب هفت ان ا چون جویهاست و منبع ه ۀ شهوتها ،مع ه است
و ای غالبتری شهوتی است بر آدمی .چ آدمی ک از بهشت بیرون افتاد ب سبب اید
شهوت بیوفتاد» (1358الف :ت.)39 ،9
ای ز شدددهوت شدددکم زده آهدددار

خبد د از هیضد د وَز شدددره ناهدددار
(سنایی)389 :1358 ،
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حرص و آز  شکمپرستی

07

مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

شهوت شکمپرستی

شهوت و شره اشتغا ب مالهی
شهوت و شره  ظمم
امیرال ؤمنی عمی(ع) در مذمت شهوترانی ک ب فساد در دی میانجام فرموده
است« :طاع الشهوة تُفس ُ ال ی ؛ فرمانبرداری از شهوات نفسانی ،دی انسان را فاس
میکن » ( :1989ت.)11 ،9
م ه از دست پس ب شهوت و کدی

از پددی باندد

عامیددان د و دیدد
(سنایی)981 :1358 ،

شهوت /کی  لواط از دست دادن دی
آیات  55تا  99سورۀ حجر ،بیانگر سرمستی در شهوتراندی قدو لدوط اسدت کد
مرتکب گناه لواط بودن و پیامبرشان ه واره ایشان را از اید فضداحت و گنداه کبیدره
بازمیداشت« :وجاء أهل المدینۀ یستبشرون ،قال إِن هؤلاء ضیفی فلا تفضحونِ ،واتقوا الله ولا
تخزونِ ،قالوا أولم ننهك عنِ العالمین ،قال هؤلاء بناتی إِن کنتم فـاعلین ،لعمـرك إِنهـم لفـی

سکرتهِم یعمهون ».غاالدی در مدذمت شدهوت جنسدی ،کد در نهایدت بد زِندا و لدواط
میانجام میگوی « :و اگر چشم از کودکان نیکو روی نگاه نتواند داشدت ،اید آفدت
عییمتر ،ک ای خود حال بنتوان کرد و هرک ان ر وی شهوتی حرکتی کند کد اند ر
امردی نگرد و از آن راحتی یاب  ،نگریست بر وی حدرا اسدت ...و چدون اید تقاضدا
لواطد اسدت» (1358الدف :ت.)65 ،9

پ ی ار آم  ،ای نشان شهوت اسدت و او قد

حضرت عمی(ع) در اینک سرانجا شهوتپرستی ،رسوایی است مدیفرمایند « :حدالوة
الشهوة ینغِّصُها عارُ الفضیح » ( :1989ت.)343 ،1
شددهوت ار جانددت بدداره بدداز کندد

بدددر تدددو کدددار بتدددان دراز کنددد
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ای ک بدا دید و ممدن داری کدار
شدداه شددهری کدد بددیخددرد باشدد
لهددو چددون مددر جددان ممددن بددرد

در شره ،خوی خو و خرس م ار
نیددن لشددکر بدد نددرخ بدد باشدد
ظمم چون رید آ مُمدن خدورد
(سنایی)698 :1358 ،

مطالعات عرفانی
شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷

08

گرچدد از چهدددره عدددالمافروزندد
ببرنددد آبددددروی دولددددت جددددم

از شددره د درندد و جددان دوزندد
زان دو زلددف و دو ابددروی پُددرخم
(سنایی)369 :1358 ،

پیامبر اکر (ص) استشهاد میکن « :قا [النبدی(ص)] وضدعت الحک د و العمدمُ فدی
الجوعِ و جعا الجهاُ و ال عصی فی الشّبع» (بدیتدا :ت)91 ،3؛ حک دت و داند

در

گرسنگی و نادانی و گناه در سیری نهاده ش ه است.
هرکدددد بسددددیارخوار باشدددد او
فددخ ش د ه شددهوت و د تددو بددر او
خددورِ اندد فدداون کندد عم ددت

دان کدد بسددیار ،خددوار باشدد او
خان د پددر دزد و گددور مان د ه در او
خددورِ بسددیار کددم کندد عم ددت
(سنایی)391 :1358 ،

شهوت شکمپرستی  کمش ن عمم
مال اح نراقی با استشهاد ب آیۀ  14سورۀ آ ع ران ،حبّ دنیا را از رذایدا قدوّۀ
یر المقنطـرة مـن
اس حب الشهوات من النسـ اء والبنـین والقنـاط ِ
شهوانی میدان  « :زین للن ِ

الذهبِ والفضة والخیلِ المسومة والأنعامِ والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا (زیندتداده شد ه
است از برای مرد  ،دوستی و مشتهیّات نفسانی از زنان و فرزن ان و قنطارها [وزندی
ح ود ص رطا] از طال و نقره و اسبان چرند ه و چارپایدان و زرع و اید هدا متداع
زن گی دنیا هستن ) و محبت ج یع ای ها از رذایا قوّۀ شهوی اسدت» (.)394 :1391
غاالی بر اساس ح یث پیدامبر(ص) ،آغداز و سدرخط هرگنداه و خطدا را شدهوت و
نگریست ب ما دنیا میدان « :و نگریست ب ما اها دنیا و باد و کوشدن ایشدان از
ای [مقولۀ ورع از حرا ] بود ،ک ای حرص دنیا را بجنبان و آنگاه در طمب آن افتد

و ب حرا ادا کن و برای ای گفت رسو (ص) ک "حبُّ الد نیا رأسُ کداِّ خطیئد "؛

دوستی دنیا ،سر ه ۀ گناهان است» (1358الف :ت399 ،1د.)393
درد عمّددت چددو درد دیدد نبدددود

مددرد شددهوت چددو مددرد دید نبددود
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شهوت جنسی زِنا و لواط ریخت ش ن آبروی مؤم
فیض کاشانی در ستای گرسنگی و نکوه شدهوت در پرخدوری بد حد یث

09

هنددر ای د دارد ای د سددرای سددپن
عشدد او چددون سددرِ خطددا باشدد

مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

شددره پانصدد ش بددود کددمِ پددن
کددی تددو را آن ز ح د عطددا باشدد
(سنایی)351 :1358 ،

غاالی در مذمت شکمپرستی و ب تبع آن برانگیخت ش ن شهوت میگوی « :هرک از
حال  ،سیر بخورد ،از درجۀ متقیان محرو مان  .از برای اینک سدیر خدوردن حدال ،
شهوت را بجنبان و آنگاه در طمب افکن و بیم آن بوَد ک ان یشۀ ناشایست درآید و
بیم آن بود ک نیر پ ی آی » پس (1358الف :ت.)399 ،1
اید ند جدای ت تّددع و نیدر اسددت
کردگددار تددو مددر تددو را نگددران

جای ترس است و موضع خطر است
تدددو بدد شدددهوت متدددابع دگدددران
(سنایی)319 :1358 ،

شهوت  نگاه ب نامحر (نیرالسوء)
غاالی افراط در شهوت را سبب غفمت از آخرت و مقهور سداخت عقدا و دید
میدان « :پس افراط [در شهوات] آن است ک عقا را مقهور کند تدا ه دت مدرد را
مصروف گردان ب ت تّع زنان و کنیاکان و از سمو راه آخرت محرو مان  ،یا دید
را مقهور کن تا ب اقتحا فواح کش » ( : 1358ت.)911 ،3
مددیندد انی تددرنجبی تددو چیسددت
خاربُ ع ر توسدت یعندی زیسدت
ک د تددو را از دو کُ دوْن غافددا کددرد
شهوت است آن تدرنجبی ای مدرد
(سنایی)419 :1358 ،
شهوت غفمت از دو عالم
غاالی در بیان مذمت شهوت سیری و فوای گرسنگی ،پُرخوری را مانع عبادت و
فای ۀ کم خوری را آسان ش ن مواظبت بر عبادت میدان « :فاید ۀ هفدتم [گرسدنگی]،
آسان ش ن مواظبت بر عبادت .چ خوردن از بسیاری عبادت مانع است ،زیراک مانع
شود ب زمانی ک در آن ب خوردن مشغو باش  .و بسیار باش ک ب زمدانی حاجدت
افت برای خری ن طعا یا پخت آن ،پدس حاجدت افتد بد شسدت دسدت و خدال
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شهوت دنیاپرستی  آغاز هر گناه (رأسُ کاِّ خطیئ )
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شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷

11

کردن ...و وقتها ک در ای مصروف شود ،اگر در ذکر و مناجات و دیگر عبادتهدا
صرف ش ی بسیار بودی» ( : 1358ت.)183 ،3
حس و خشم و بخا و شدهوت و آز

ح گااری ن از (تر انجدا یکدی

از واجبات)
4ـ .3خشم

غاالی در مذمت خشم و ظاهر ش ن آثار آن بر اعضای ب ن ک ب ضر

و شتم و قتدا

میانجام میگوی «ضربت زدن و ح م بردن و پاره کردن [لباس] و مجروح سداخت
و نهایتاً ب قتا رسان ن از آثار غضب است ک بر اعضای ب ن جموهگر میشود ...و ه ۀ
ای آثار ب سبب ش ت خشم و غضب است و چ بسا بر ج دادات و حیواندات ضدرب
زن و چهارپایان و ج ادات را مورد دشنا قرار ده » (بیتا.)31 :
گدددر تدددو را خشدددم و آز بگدددذارد

بددر زمددی مددوری از تددو نددازارد
(سنایی)443 :1358 ،

خشم /آز ظمم
اما عمى(ع) میگوید « :شدیع َتُنا ال ُتبداذلون فدى وِالیَتندا ،ال ُتحدابّون فدى مَوَ َّدتندا
ال ُتااوِرون فى احیاء امرِنا الّذی ان غضبوا لم یَیم وا وَ ان رَضدوا لدم یُسدرِفوا ،بَرکد
عَمى مَ جاوَروا سمم ل َ خالطوا؛ شیعیان ما کسانیان ک در راه والیدت مدا بدذ و
بخش

میکنن  ،در راه دوستى ما ب یک یگر محبدت مدین ایند  ،در راه زند ه نگد

داشت امر و مکتب ما ب دی ار هم میرون  .چون خش گی شون  ،ظمم ن دیکنند و
چون راضى شون  ،زیادهروى ن یکنن  ،براى ه سایگانشان مایۀ برکتاند و نسدبت
ب ه نشینان خود در صمح و آرام ان » (کمینی ،بیتا :ت ،935 ،9ح.)94
هست اعضا چو شدهر و پیشد وران
خشددم شددحن اسددت و آرزو عامددا

عقددا دسددتور و د در او سددمطان
ایدد یکددی ظددالم آن دگددر جاهددا
(سنایی311 :1358 ،د)319
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شهوت /خشم /بخا /حس  /آز ع

بدد خدد ای ار گددذاردت بدد ن دداز
(سنایی)139 :1358 ،

10

مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

خشم  ظمم
غاالی دربارۀ ضرورت اعت ا دو نیروی خشم و شهوت در آدمی و پوشان ن خدرد
در ح ّ افراط آن میگوی « :ب ان ک خشم ان ر آدمی آفری هان تا سدالح وی باشد تدا
هرچ مر او را سودمن است ب خویشت کش  .و وی را از اید هدر دو چداره نیسدت.
ولک چون ب افراط بود زیانکار باش و مثا آتشی بود کد بدر د زند و دودی از آن
بر دماد شود و جایگاه عقا و ان یش تارین کن تا فرا وج صوا

نبین  ...و ازاید رو

گفت ان ک خشم غو عقا است» (1358الف :ت .)119 ،9ه چندی گفتد اند « :خشدم
دش

عقا است و هال عقا است» (ه و : 1358 ،ت.)344 ،3

عفدددت و حمدددم آلدددت خردنددد
ای مقددددیم از دو دیددددو دیواندددد
ه چو ارّه دو سر دو ناخوشخدوی
ای د کن د لطددف لیددن بددا تمبددیس
خشم /شهوت  ع

شددهوت و خشددم آفددت خردندد
شدددهوت حیدددا و خشدددم مرداند د
آنت زی سو کش و ای زان سوی
وآن کن د کبددر لیددن چددون ابمددیس
(سنایی398 :1358 ،د)399

خردورزی

خشم  کبر

4ـ .4کبر
امیرال ؤمنی در مذمت رذیمۀ تکبر ک ب ظمم میانجام مدیفرمایند « :فالمّد المّد فدی
عاجِاِ البَغیِ و آجِاِ وَ خام الیممِ و سُوء عاقبَ الکبرِ ،فإنّهدا مَصدیَ َة إبمدیسَ العُی دى و
مَکی َتُ ُ الکُبرى ،التی تُساوِرُ قُمو َ الرِّجا ِ مُساوَرَة السُّ و ِ القاتم  ،ف ا تُکد ی أبَد ا و ال
تُشوی أحَ ا ،ال عال ا لعم

و ال مُقالًّ فی ط رِه؛ خ ا را خ ا را در نیر گیری از عاقبدت

وخیم زورگویى و ستم در ای دنیا و آن جهان و از فرجا ناگوار تکبر ،ک بار تدری
دا و ستر تری نیرن

شیطان است و چونان زهرهاى کشن ه در د هاى مدردان فدرو

میرون  .هرگا چیاى مانع نفوذ آنها ن یشود و هیچکس از آنها در امدان نیسدت ،ند
عالم ب خاطر عم

و ن تهی ست ب سبب جامۀ فرسودهاش» (عمی ب ابیطالب:1389 ،
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آنچ وی را زیانکار است از خود بازدارد ،چنانک شهوت آفری هان تا آلت وی بود تدا

مطالعات عرفانی
شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷

11

 ،994خ .)199ه چنی پیدامبر اکدر (ص) در مدذمت تکبدر کد بد جباریدت و ظمدم
میانجام  ،میفرماین « :اجتنبُوا التکبُّر فان العَبْ َ ال یَاا ُ یَتکبرُ حتدی یَقُدو اهلل تبدار َ و
تعالی اُکتُبُوا عَب ی هذا فی الجَبّاری » (نه الفصاح  ،39 :1384 ،ح.)51

کبر ظمم
غاالی اولی سبب از اسبا
کبر است ،ک متکبر ب ان

خشم را کبر میدان « :سبب او [از اسدبا

خشدم]،

سخ یا معاممت ک برخالف تعییم وی بود خشد گی

شود و بای ک خشم را ب تواضع بشکن و ب ان ک وی از جنس بن گان دیگر است»
(غاالی1358 ،الف :ت113 ،9؛ نیا نن :ه و : 1358 ،ت.)369 ،3
تددا تددو را کبددر تیاخشددم نکددرد
پددای طدداووس اگرچدد پددر بددودی

تا تو را چشم تدو بد چشدم نکدرد
در شددب و روز جمددوهگددر بددودی
(سنایی)89 :1358 ،

کبر خشم
از فحوای آیۀ  35سورۀ نساء برمیآی ک سرچش ۀ اصمی شر و پای دا کدردن
ن
حقوق مرد  ،تکبر و فخرفروشی است« :و اعبدوا الله ولا تشـ ِرکوا بِـه شـیئا و ِبالوالـدی ِ
ب
ب والصـاح ِ
ار الجنـ ِ
ار ذی القربـى والجـ ِ
ین والجـ ِ
ِإحسانا و ِبذی القربى والیتامى والمساک ِ

بِالجنبِ وابنِ السبِیلِ وما ملکت أیمانکم إِن الله لا یحب من کان مختالـا فخـورا ».غاالدی در
مذمت تکبر امثا ن رود و فرعون ک در نهایت ب شر انجامی گوید « :او تکبدر بدر
خ ایتعالی چون تکبر ن رود و فرعون و ابمیس بود و کسدانی کد بد خد ایی دعدوی
کردن و از بن گان خ ایتعالی نن

داشتن و ح تعالی گفت" :لن یسـتنکف المسـیح أن

یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربون" (نساء ،)966 :ن عیسی(ع) از بن گی نن

دارد و ند

فریشددتگان مقدرّ » (1358الددف :ت .)966 ،9ه چنددی در حد یثی از امددا صددادق(ع)
استکبار ،یکی از اصو کفر دانست ش ه و از ایشان نقدا اسدت« :اصدو ُ الکفدرِ ثالثد ٌ،
الحرصُ و االستکبارُ و الحس ُ ،فثمّا الحرصُ فدان آد َ حدی نهدی عد ِ الشدجرة حَ مد
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ستم ان ر جهان ن زآ

و گا است

ای ه د ظمدم هدا ز کبدر د اسدت
(سنایی)338 :1358 ،

11

مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

الحرصُ عمی أن أکا مُنها ،و أمّا االستکبارُ فإبمیسُ حیثُ أمَر بِالسُّدجود لدمد ِ فدثبی ،أمّدا
الحس ُ فإبنا آد  ،حیثُ قتا اح ُه ا صاحبَ » (ص وق.)116 :1355 ،

کبر کفر و شر
فحوای آیۀ  9سورۀ لق ان ،تکبر و خودبار بینی را انگیاهای برای رویگرداندی از
قرآن میدان  « :وإِذا تتلى علیه آیاتنا ولى مستکبِرا کأن لم یسمعها کأن فی أذنیه وقرا فبشـره

بِعذاب ألیم ».ه چنی غاالی در ای باره ب آیۀ قرآن استشهاد میکن «و [حد تعدالی]
گفت« :سأصرِف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الأرضِ بِغیرِ الحق [وإِن یروا کل آیة لا یؤمنوا

بِها]» (اعراف .)145 :در تفسیر ای آی آم ه است ک فهم قرآن را ب زودی از د هدای
ایشان برمیدار و در بعضی تفاسیر چنی آم ه است ک د های ایشان را از ممکدوت
ب زودی محجو

گردانم» (غاالی : 1358 ،ت.)991 ،3

در دمدداغی کدد دیددو کبددر دمدد
کبر  ع

فهدددم قدددرآن از آن دمددداد رمددد
(سنایی)338 :1358 ،

فهم قرآن

آیۀ  145سورۀ اعراف ،از س صدفت «ای دان نیداوردن بد آیدات الهدی در صدورت
مشاه ۀ آن»« ،انتخا
«انتخا

نکردن راه راست و طرید مسدتقیم در صدورت مشداه ۀ آن» و

راه منحرف و کژ» ،ب عنوان ویژگی افراد متکبر و سرک

یاد میکن « :سأصرِف

عن آیاتی الذین یتکبرون فی الأرضِ بِغیرِ الحق وإِن یروا کل آیۀ لا یؤمنوا بِها وإِن یـروا سـبِیل
الرشد لا یتخذوه سبِیلا وإِن یروا سبِیل الغی یتخذوه سبِیلا ذلك بِأنهم کذبوا بِآیاتنا وکانوا عنهـا

غافلین ».غاالی در مذمت کبر و انانیّت شیطان ،ک باعث ش از درگاه خ اون منحدرف
شود میگوی « :ب ان ک قصۀ ابمیس با تو گفت ان ن برای افسان  ،لیک تا ب انی ک آفت
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گددر تددو را در زماندد بددودی عددون
کدددد وی از غایددددت پریشددددانی
چون سدر بند گی و عجدا ن اشدت
گفدددت مددد برتدددر از خددد ایانم

کددم نبددودی بدد فعددا از فرعددون
وز کدددد ا غددددرور و نادانددددی
پددرده از روی کددار خددود برداشددت
در جهدددددددان از بمنددددددد رایانم
(سنایی)149 :1358 ،

مطالعات عرفانی
شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷
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کبر ب کجا کش  ،ک وی ب سبب کبر بود ک گفدت " :قال أنا خیـر منـه خلقتنـی مـن نـار

وخلقته من طین" (ص ،)95 :و کبر وی ب انجا کشی ک فرمان خ ایتعالی ترفدع کدرد و
سجود نکرد تا ممعون اب ش (1358الف :ت.)969 ،9

کبر پذیرش راه انحرافی و انحراف از صراط مستقیم
از فحوای آیات  38و  39سورۀ قصص ب روشنی برمدیآید کد چگوند تکبدر و
فخرفروشی فرعون و لشکریان
شر

باعث بینیازی ظاهری ایشان از خ اون و در نتیج

و سرکشی آن ها ش « :وقال فرعون یا أیها الملأ ما علمت لکم من إِله غی ِری فأوقـد

لی یا هامان على الطینِ فاجعل لی صرحا لعلی أطلع إِلى إِله موسى وإِنی لأظنه من الکاذ ِبین،

واستکبر هو وجنوده فی الأرضِ بِغیرِ الحق وظنوا أنهم إِلینا لا یرجعون».
کددودکی رو بدد گددرد بددازی گددرد
بددس بددود کبددر و ندداز یددار تددو را

بدد بددر کبددر و بددینیددازی گددرد
با خد ای ای پسدر چد کدار تدو را
(سنایی)149 :1358 ،

کبر بینیازی ظاهری از خ اون
آیۀ  16سورۀ فصّمت ،ب سرنوشت قو عاد اشاره میکن ک استکبار و سرکشی و
غرور ایشان مانع ش تا ب ای در برسن ک آفرید گار ایشدان از آنهدا نیرومند تر
است و ب سبب ای پن ار پیوست آیات خ ا را انکار میکردن « :فأما عاد فاستکبروا فـی
الأرضِ بِغیرِ الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم یروا أن الله الذی خلقهم هو أشد مـنهم قـوة

وکانوا بِآیاتنا یجحدون».
هددیچ خددودبی خدد ایبددی نبددود
گددر تددو مددرد شددریعت و دینددی
کبر  ع

مددرد خوددیدد ه مددرد دیدد نبددود
یددن زمددان دور شددو ز خددودبینی
(سنایی)163 :1358 ،

معرفت و خ اشناسی

غاالی حق و کین و حس و غیبت و تمبیس و درود و نفداق را از پیامد های کبدر
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هرکد د در مُمدددن او مندددی کدددرده

از ره راسددددت توسددددنی کددددرده
(سنایی)111 :1358 ،
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مبانی قرآنی ،روایی ،حکمیِ
زنجیرۀ علّی گناهان کبیره
در حدیقة الحقیقه سنایی

میدان « :هرک خواجگی و عایانفسی و بار خویشتنی بر وی غالب ش  ،هرچ خود
را پسن د مسم انان را نتوان پسن ی و ای ن شرط مؤمنان اسدت و بدا کسدی فروتندی
نتوان کرد و ای ن صفت متّقیان است و حق و حسد بنتواند داشدت و خشدم فدرو
هرک را تعییم وی نکن با وی کی ان ر د گیرد» (1358الف :ت963 ،9د.)964
م کدنم عرضد بدر وی اید زنّدار
نکنددد کبددددر و کددددی نیددددامیاد

تدددا ز کدددردار بد د شدددود بید د ار
از ره جهدددا و ح ددد برخیددداد
(سنایی)485 :1358 ،

کبر  حق و کی
4ـ .5بخل
غاالی در مذمت رذیمۀ بخا ک ب حرا خدواری و خدونریدای مدیانجامد  ،بد حد یث
پیامبر(ص) استشهاد میکن « :رسو (ص) گفت :دور باشی از بخا ،ک آن قو کد پدی
از ش ا بودن ب بخا هال ش ن و بخا ایشان را بر آن داشدت تدا خدونهدا بد نداح
بریختن و حرا ب حال ب اشتن » (1358الف :ت )191 ،9و در ح یثی مدیخدوانیم امدا
صادق(ع) ب یکی از اصحا خود فرمود« :أ تد ری مَدا الشدحیحُ :آیدا مدیداندی شدحیح
کیست ! د او در جوا عرض میکن  :هُوَ البَخیاُ :منیور بخیا است .اما فرمدود :الشدحُ
أش ُّ م البُخا ،ان البَخیا یَبخاُ بِ ا فی یَ ه و الشّحیحُ یَشُحُّ بِ ا فی أی ی النّاسِ و عَمی ما
فی یَ َه حَتّی الیَری فی أی ی الناسِ شیئاً إِلّا ت َنّی أن یَکون ل بِالحاِّ وَ الحَرا و الیَنفعُ بِ ا
رَزق اهللُ عاوَجَا د شُح از بخا ش ی تر است ،بخیا کسی است ک در مدورد آنچد دارد
بخا میورزد و هم آنچ خود در اختیار دارد تا آنجا ک هرچ را در دسدت مدرد ببیند
آرزو میکن آن را ب چن

آورد ،خواه از طری حال باش یا حرا و هرگا قانع ب آنچ

خ اون ب او روزی داده نیست» (حرّانی595 :1385 ،د.)599
جاهالن را ز حدرص و بخدا مد ا

لق

و شر

و نط هر سد حدرا
(سنایی)914 :1358 ،

بخا /ط ع حرا خواری /گفتار حرا «غیبت ،ته ت ،درود و»...
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نتوان خورد و زبان از غیبت نگاه نتوان داشت و د از غا و غ

پا نتوان کرد کد
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بر اساس آیۀ  198سورۀ نساء ،بخا زن و شوهر بد یکد یگر ،مدانع صدمح آنهدا
میشود و کین و اختالفات خانوادگی را در پی خواه داشت« :وإِنِ امرأة خافـت مـن
بعلها نشوزا أو ِإعراضا فلا جناح علی ِهما أن یصلحا بینهما صلحا والصـلح خیـر وأحضـرت

از د عدددامی و بخیدددا و حسدددود

کیند د آید د ولیدددن ناید د جدددود
(سنایی)914 :1358 ،

بخا /حس  حق و کی
خ اون در قرآن کریم اموا فرد بخیا را ه انن طوقی میدان ک در روز قیامدت بد
گردن او میافت و زمین ساز هالکت او میشود« :ولا یحسبن الذین یبخلون بِما آتاهم الله مـن
فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا بِـه یـوم القیامـة وللـه میـراث السـماوات

والأرضِ والله بِما تعملون خبِیر» (آ ع ران .)181 :ه چنی بر اساس آیات  8تا  11سدورۀ
لیا ،بخا در ما  ،مایۀ هالکت شخص بخیا میشود « :وأما مـن بخـل واسـتغنى ،وکـذب

بِالحسنى ،فسنیسره للعسرى ،وما یغنی عنه ماله إِذا تردى ».پیدامبر اکدر (ص) نیدا در حد یثی
بخا ،هوا و هوس باطا و عُجب را زمینۀ هالکت میدان «س چیا مُهمدن اسدت :بخدا
چون مُطاع بود ،یعنی تو ب فرمان وی کار کنی و با وی خالف نکنی و هوای باطا کد از
پس آن فرا شوی ،و عُجب مرد بر خویشت » (غاالی1358 ،الف :ت.)191 ،9
ما مُ سن چو آ

در فُمن اسدت

ک د وجددودش مق د ّ همددن اسددت
(سنایی)415 :1358 ،

بخا  مق مۀ هالکت
مح مه ی نراقی در کتا جامع السعادات ،در مذمت آفات مدالی کد بد سدبب
فخرفروشی و بخا و منع آن ب انجا یکی از واجبدات لط د مدیزند  ،بد حد یث
مفصّمی از پیامبر اکر (ص) استشهاد میکن (نن :نراقی :1953 ،ت.)49 ،9
حس و خشم و بخا و شدهوت و آز

بدد خدد ای ار گددذاردت بدد ن دداز
(سنایی)139 :1358 ،

بخا /خشم /شهوت /حس  /آز  ع

ح گااری ن از (تر انجا یکدی
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الأنفس الشح وإِن تحسنوا وتتقوا فإِن الله کان بِما تعملون».
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از واجبات)
4ـ .6حقد

عاالی س حالت ع  ،فضا و جور را برای خوی حقد در حالدت قد رت متصدور
عفو و صم احسان فرمای و آن فضا است .سو آنک ظمم کن ب چیای ک مستح
نباش و آن جور است و او اختیار ناکسان است و دو اختیار صد یقان ،و او منتهدا
درجۀ صالحان» ( : 1358ت.)394 ،3
داده فتددوا بدد خددون اهددا زمددی

از سر جها و حرص و از سر کدی
(سنایی)589 :1358 ،

حق و کی  /جها /حرص آد کشی
ه چو قدو ث دود و صدالح و عداد
ع روعدداص و یایدد و ابدد زیدداد
رفتددد از حقددد بدددر ره انکدددار
بددر جفددا کددرده آن سددگان اصددرار
(ه ان)959 :
حق  انکار ح و حقیقت
از د عدددامی و بخیدددا و حسدددود

کیند د آید د ولیدددن ناید د جدددود
(ه ان)914 :

بخا /حس  حق و کی
مدددرد دروید د را خد د ای عاید دا
بددد غندددا از بدددرای آن ناراسدددت

ان ریدددد الفددددگاه بدددیت یددددیا
کا غنا کبدر و کیند و شدر خاسدت
(ه ان)391 :

غنا و بینیازی حق و کین  /کبر /شر
4ـ .7حسد
مال اح

نراقی در مذمت آفت حس ک ب غیبدت ،بهتدان ،نداح گدویی و عیدبجدویی

میانجام میگوی « :میدانی ک حس کسی مطمقاً ب کسی ضدرر دنیدوی ن دیرسدان و
گناهی بر محسود ن یرسان و گناهی بر محسود نیست تا ضرر اخروی ب او عای شدود،
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میشود« :یکی آنک ح بیزیادت و نقصان استیفا کن و آن ع

است .دو آنک بد
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بمک از حس حاس ی  ،نفع اخروی ب او میرس  ،ب خصوص اگدر حسد او را بدر اید
ب ارد ک غیبت او را کن یا بهتان بر او زن و سخنان ناح در ح او گوی و ب یهای او
را ذکر کن و ب ای واسط  ،حسنات و طاعات خود را از دیوان ع ا خود ب دفتدر ع دا
از جفددا زشددتگددوی یک گرندد

وز حسدد عیددبجددوی یک گرندد
(سنایی)566 :1358 ،

حس  عیبجویی
بر اساس آیۀ  99سورۀ مائ ه ،اولی قتا و کشتاری ک در زمی اتفاق افتداد (کشدت
ش ن هابیا ب دست برادرش قابیا)د ب سبب حس بدود« :واتل علیهِم نبأ ابنی آدم بِـالحق
إِذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم یتقبل من الآخرِ قال لأقتلنـك قـال ِإنمـا یتقبـل اللـه مـن

المتقین ».غاالی در مذمت ،کبر و آز و حس ی ک بد کدی و خدونریدای مدیانجامد
میگوی « :عب اهلل ب عون(ع) یکی را از ممو پن میداد گفت :دور بداش از کبدر کد
او ه

معصیت ک خ ایتعالی را کردهان کبر بود ،ک از کبر بدود کد ابمدیس آد را

سج ه نکرد ،و دور باش از حرص ک آد را حرص از بهشت ب در کدرد و دور بداش
از حس ک اولی خون ک ب ناح ریختن از حس بود ک پسر آد برادر را بکشت»...
(1358الف :ت.)196 ،9
از د عدددامی و بخیدددا و حسدددود

کیند د آید د ولیدددن ناید د جدددود
(سنایی)914 :1358 ،

حس  /بخا  حق و کی
4ـ .9زنجیرۀ علّی گناهان دیگر
غاالی در مذمت شکمپرستی و ب تبع آن برانگیخت شد ن شدهوت مدیگوید « :هرکد از
حال  ،سیر بخورد از درجۀ متقیان محرو مان  .از بدرای اینکد سدیر خدوردن حدال ،
شهوت را بجنبان و آنگاه در طمب افکن و بیم آن بوَد ک ان یشدۀ ناشایسدت درآید و
بیم آن بود ک نیر پ ی آی » (1358الف :ت .)399 ،1ه چنی وی شکمپرستی را اصا
شهوتهای دیگر مثا شهوت جنسی میدان « :آنگاه ای شهوت شکمپرستی ،اصا ه ۀ
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او نقا کن و وزر و گناه او در نامۀ اع ا خود ثبت کن » (.)451 :1391
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شهوتهای دیگر است ،ک چون شکم سیر ش  ،شهوت نکاح جنبید ن گیدرد» (ه دان:
ت .)39 ،9ه چنی اما عمدی(ع) در حد یث «البِطند ت ندعُ الفطند » ( :1989ت،)94 ،1
پرخوری را مانع هوشیاری و زیرکی میدان .

شکمپرستی خشم
شکمپرستی شهوت جنسی
شکمپرستی هوش ضعیف
غاالی در مذمت شکمپرستی ،ک از آن آفتهای دیگری مثا شهوت جنسی ،ش ت
حرص ،خودخواهی ،انواع حس  ،ریا ،تکاثر ب ما و جاه و تکبر و کین وری و بغدی و
ستم متول میشود ،میگوی « :شکم ب حقیقت ینبوع شهوتها و متبوع آفتهاست ،چ
شهوت فرت و ش ت حرص در مباشرت تابع شهوت شکم اسدت ،و قدوّت رغبدت در
ما و جاه ،تابع شهوت بط و فرت؛ چ در مطعو و منکوح ب واسطۀ ما و جاه توسع
توان ن ود و انواع رعونت و فنون حس و منافست تابع بسدیاری مدا و جداه؛ و از آن
آفت ریا و غایمۀ تفاخر و تکاثر و کبریا متول شدود و آن بد بد خواهی و کیند وری و
دش نایگی کش ؛ پس ب اقتحا بغی و منکر و فحشا انجام » ( : 1358ت.)158 ،3
گر بد آ

و بد ندان ب اند ی بداز

چ کنی تخم خشم و شدهوت و آز
(سنایی)369 :1358 ،

شکمپرستی آز /خشم /شهوت
غاالی با بیان اینک شکمپرستی ،نخستی گناهی بود ک ب سبب آن ،حضرت آد (ع)
گرفتار ش  ،شهوت شکمپرستی و شهوت جنسی را اصا هر فتن و شری میدان « :ای
شکمپرستی ،غالبتری شهوتی است بر آدمی .چد آدمدی کد از بهشدت بیدرون افتداد
ب سبب ای شهوت بیوفتاد ...و ب شهوت شکم و فرت قیا نتوان کرد اال بد مدا  ،پدس
شره ما پ ی ار ش و ما ب دست نتوان آورد اال ب جاه و حشد ت؛ پدس شدره جداه
پ ی ار آی و ما و جاه نگاه نتوان داشت اال ب خصدومت بدا خمد ؛ و از آن حسد و
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تعصب و ع اوت و کبر و ریا و کی و ج
مال محس فیض کاشانی ،در ستای
نکوه

ه

پ ی ار آی (1358الف :ت.)39 ،9

گرسنگی مطمو ب عنوان منشث ه ۀ نیکیها و

پرخوری ب عنوان رأس ه ۀ شدرور ،بد حد یث پیدامبر اکدر (ص) استشدهاد

(بیتا :ت.)99 ،3
اولددددددددی بندددددددد در ره آد
طبا و نای است اصدا فتند و شدر

بدددود ندددای گمدددو و طبدددا شدددکم
هر دو بگذار خدوار و خدود بگدذر
(سنایی)389 :1358 ،

شکمپرستی اصا فتن و شر
غاالی در فوای گرسنگی احدادیثی از پیدامبر اکدر (ص) نقدا مدیکند « :پیغدامبر
عمی السال گفت :مَ أجاعَ بَطن عَیُ َت فکرتُ و فط قمبُ ؛ إی هرک شدکم خدود را
گرسن دارد ،فکرت او بار

شود و د او زیر  .و اب عباس روایت کرد ک پیغامبر

عمی السال گفت :م شبِعَ و نا َ قسا قمبُ ؛ إی هر ک سیر شود و بخسب دل

سدن

شود» ( : 1358ت.)199 ،3
خددور اندد

فدداون کندد حم ددت

خددور بسددیار کددم کندد عم ددت
(سنایی)369 :1358 ،

شکمپرستی  کم ش ن عمم
سنایی تنبمی و کاهمی را رذیم ای میداد ک در نهایت ب کفر میانجام .
هددر کدد او تخددم کدداهمی کددارد

کددددداهمی کدددددافری بددددداز آرد
(سنایی)93 :1358 ،

تنبمی کفر
غاالی دربارۀ نیر سوء میگوی « :و یحیی ب زکریا را پرسی ن ک ابت ای زنا از کجا
خیاد گفت از چشدم و از شدهوت[ ...و رسدو خد ا(ص)] گفدت :چشدم زندا کند
ه چنانک فرت ،و زنای چشم ،نگریست است .پس هرک چشم نگاه نتوان داشدت بدر
وی واجب بود کد شدهوت را ریاضدت دهد و اید شدهوت را عدالت ،روزه اسدت»
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(1358الف :ت .)65 ،9ه چنی غاالی در مذمت زنای اعضای ب ن ب ح یثی از پیدامبر
اکر (ص) استشهاد میکن « :پیغامبر عمی السال گفت :لکُاِّ عضو اب آدَ حیّ م الاّنا،
فالعَینانِ تانیانِ و زِناه ا النیر و الیَ انِ تانیان و زناهُ ا البَط

والرِّجالن تانیان و زِناهُ ا

(ه و : 1358 ،ت)913 ،3
اما صادق(ع) میفرماین « :إِیّاکُم وَالنیرة ،فإنها تارَعُ فی القُمو ِ الشهوة ،فإِنها تدارَعُ
فی القمبِ الشهوة وَ کفی بِها لصاحبِها فتن ؛ از نگاه ناپا بپرهیای ک چنی نگاهى تخم
شهوت را در د مىکارد و ه ی براى فتنۀ صاحب آن د بس است» (حرّاندی:1385 ،
645د.)649
فکددرت آخددر اسددت اصددا بنددا

نیددددر او اسددددت تخددددم زنددددا
(سنایی)93 :1358 ،

نیرالسوء  زنا
در باور سنایی ،غنا و موسیقی ب زنا میانجام .
طبدددع را از غندددا مگدددردان شددداد

کدد غنددا جددا زنددا ندد ارد یدداد
(ه ان)183 :

غنا و موسیقی زنا
اما مح باقر(ع) در مذمت رباخواری ک در نهایت ب بخا و ع

احسان میانجام

میفرماین « :إِن ا حَر َ المّ ُ عَاَوجَا الرِّبا کیال َی تنعوا م صنایع الْ َعْروف؛ خ اى عاوجداّ
ربا را حرا فرمود تا احسان کردن از بی نرود» (ص وق :1985 ،ت.)399 ،3
گفددت روزی بدد جعفددر صددادق
کا حرامی ربدا چد مقصدود اسدت

حیمددد جدددویی ربدددادهی فاسددد
گفددت زیددرا کد مددانع جددود اسددت
(سنایی)358 :1358 ،

رباخواری بخا «مانع جود»
قرآن کریم آفت بینیدازی را انگیداۀ طغیدان و سرکشدی بند گان در برابدر خ اوند و
نع تها میدان « :کلا إِن الإِنسان لیطغى ،أن رآه استغنى» (عم 5 :د .)9ه چنی مح مهد ی
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نراقی در بیان ای مطمب ب ح یث معصومی (ع) استشدهاد مدیکند « :کد هدیچ روزی
نیست مگر اینک ممکی در زیر عرش ن ا میکن ک  :ای فرزند آد ! چیدا ک دی تدو را
کفایت کن بهتر است از چیا بسیاری ک تو را سرک

ان ریدددد الفددددگاه بدددیت یددددیا
کا غنا کبدر و کیند و شدر خاسدت
کدددا غندددا کبدددر و ابمهدددی زایددد
(سنایی)391 :1358 ،

غنا و بینیازی کبر /حق و کین  /شر /ابمهی و جهالت
آیات  39تا  35سورۀ کهف ،حکایت ت ثیمی دو دوست است کد بد خدوبی نشدان
میده چگون حبّ دنیا انگیاۀ فخرفروشی و تکبر بر دیگری میشدود« :واضـرِب لهـم
مثلا رجلینِ جعلنا لأحدهما جنتینِ من أعناب وحففناهما بِنخل وجعلنا بینهما زرعا ،کلتا الجنتینِ
آتت أکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا ،وکان له ثمر فقال لصاحبِه وهو یحاوِره أنـا

أکثر منك مالا وأعز نفرا ».نراقی در مذمت دنیا و آفات آن میگوی « :دنیا دشد

خد ا و

بن گان خ است؛ اعم از دوستان و دش نان او .اما دش نی او بدا خد ا آن اسدت کد راه
بن گان را از او زد و ایشان را ب زخارف خود فریفت .و از ای جهت خ ا از روزی کد
آن را آفری ه نیر بر آن نیفکن  .و اما ع اوت آن با دوستان خ ا ای است ک خدود را هدر
لحی ب نوعی میآرای و در نیر ایشان جموه میدهد و نع دتهدای خدود را بدر ایشدان
عرض میکن تا صبر بر ایشان دشوار گردد .و حالوت تر دنیدا در کدا ایشدان تمدخ و
ناگوار شود و اما دش نی او با دش نان خ ا ب اید اسدت کد دا خدود را در راه ایشدان
افکن ه ب مکر و فریب ایشان افکن ه ب مکر و فریب ایشان را بد دا مدیکشد » (:1391
.)399
غاالی دربارۀ صفت مکر و محتالی دنیا ک مرد را ب خود غرّه میکن میگوی « :مَثدا
وی چون زن نابکار مفس است ک مردان را ب خویشت غرّه میکند تدا عاشد کند  ،و
آنگاه ب خان برد و هال کن » (1358الف :ت96 :1د.)95
د ز دنیددددا و مهددددر او بگسددددا

زان ک بر جان سَم است و در د سا
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و طاغی کن » ( :1953ت.)99 ،9
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دنیددی ار چ د فراغددت حددالیسددت

آفت
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فخدر و کبدر و محتدالیسدت
(سنایی)441 :1358 ،

حبّ دنیا  کبر /غرور /مکر و فریب
در ح یق الحقیق حکیم سنایی ،هم گناهان کبیرۀ شناختی و رفتاری ن دود دارد و هدم
گناهان کبیرۀ اخالقدی .پدرداخت بد گناهدان شدناختی و رفتداری برخاسدت از روحیدۀ
شریعتم ار و زاه انۀ سنایی و هفت گناه اخالقی برخاست از روحیدۀ عارفاندۀ سدنایی
است و ای خود ب وضوح ح ّ مقا میانۀ شعر و شخصدیت سدنایی را در مدرز قم درو
شریعت و طریقت روش میسازد .از میان گناهان رفتاری ،مبارزه با گناه لواط بیشتری

بسام را دارد و ای از لحاظ جامع شناسان  ،بیانگر آن است ک حکیم سنایی در ح یق
الحقیق  ،ن تنها ب عنوان ین واعظ زاه و ین شاعرِ عارف ،بمک ب عندوان یدن منتقد
بار

اجت اعی با ای بی اری جامعۀ عصر خود مقابم میکن  .ه چنی از میدان هفدت

گناه کبیرۀ اخالقی ،مبارزه بدا گنداه حدرص و آز از گناهدان دیگدر چشد گیرتر اسدت.
ه چنانک در بخ های قبا در جایگاه «رذیمت حرص و آز در کال اب مسدکوی » و
در کارکردهای دیو آز در مقالۀ «آز در شاهنام » بیان ش  ،دیوهدای آز و نیداز دیوهدایی

دیوسازن و منشث وقوع بسیاری از حوادث تمخ در شاهنام ب ش ار میآین  .در ح یقدۀ
سنایی نیا چنانک نشان داده ش و در ج و زیر زمینۀ معمولی ای خوی بهی ی آمد ه
است؛ ای خوی بهی ی منشث بسیاری از گناهان دیگر است .از سوی دیگر از آنجدا کد
آزوری منجر ب دوستی و حب دنیا میشود و حبّ دنیدا سرچشد ۀ خطاهدا و گناهدان
دیگر است ،تثکی و مبارزه با حرص و آزوری ،نوعی مقابم با گناهان کبیدره دیگدر بد
ش ار میآی  .با ای حا  ،بررسی و تحمیا سازوکار گناهان در ح یق الحقیق ما را بد
ای حقیقت رهن ون میشود ک گناهان کبیدرۀ اخالقدی در کدال سدنایی ،زمیندۀ عمّدی
گناهان شناختی و رفتاری دیگرن و اینجاست ک میتوان بد وضدوح گدرهخدوردگی و
پیون شریعت با طریقت را در کال سنایی مشاه ه کرد .اگرچ ه دۀ گناهدان کبیدره و
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ارزشهای اخالقی در کال سنایی ن ود نیافت ان  ،با ای الگو میتوان ب دی گاه سدنایی
نسبت ب دیگر گناهان پیبرد.
(زمینۀ علّی)

(زمینۀ معلولی)

(زمینۀ معلولی)

حبّ دنیا و دنیاپرستی ،رِباخواری ،حدرا خدواری،
آز

خوردن ما یتیم ،ما ان وزی ،خوردن ما وقدف،
بخا ،لواط ،زنا ،چشمچراندی و زنبدارگی ،ظمدم،
شکم پرستی ،مکر و نیرند  ،آد کشدی ،فدروخت
دی  ،جند

بدا خد ا و آزردن او ،غدرور جامد و

لق ...
لواط ،زنا ،چشمچراندی و زنبدارگی ،اشدتغا بد
شهوت

مالهی ،شکمپرستی ،شدرا خدواری ،دنیاپرسدتی،
ظمم و مرد آزاری .غفمدت از دو عدالم ،از دسدت
دادن دی  ،ع

ح گااری ن از (تر واجبات)...

خشم ،ظمم ،حق و کی  ،ع
کبر

فهم قرآن ،انحدراف کفر و شدر  ،ای ندی از

از صراط مستقیم ،بینیدازی ظداهری از خ اوند  ،مکر خ ا ،ع
خودخواهی...

و خ اشناسدددی ،زهددد
ریایی...

حرا خواری ،حق و کی  ،ع
بخل

معرفدت

ح گدااری ن داز

(تر واجبات) ،مق مۀ هالکدت ،بند ۀ آ

و ندان

بودن...
خردورزی و هوشیاری...

خشم

ظمم ،کبر ،ع

حقد

آد کشی ،ظمم ،انکار حقیقت...

حسد

عیب جویی ،حق و کی  ،ع
(تر واجبات)...

حد گدااری ن داز
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 −دددددد ( ،) 1985مَ ال یحضُرهُ الفقی  ،اشرف عمی تصدحیح طبعد والتعمید عمید العالمد الشدیخ
حسی االعم ی ،جم الثالث ،بیروت :مؤسس األعم ی لم طبوعات.
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 −نه البالغ  ،تحقی صبحی صالح ،الطبع الخامس  ،بیروت :مؤسس دارالهجرة.

مطالعات عرفانی
شماره بیستوهشتم
پاییز و زمستان ۹۷

16

 −طغیانی ،اسحاق و حی ری ،مریم (« ،)1391جنب های تعمی دی مثندوی ح یقد سدنایی» ،پژوهشدنام
ادبیات تعمی ی ،ش ارۀ 1 ،16د.94

 −طوسی ،خواج نصیرال ی ( ،)1354اخالق ناصری ،تصدحیح و توضدیح مجتبدی میندوی و عمیرضدا
 −عمی ب ابیطالب ( ،) 1989غُررُالحکم وَ دُرَرُالکمم ،تثلیف عب الواح اآلم ی الت ی ی ،الطبع األولدی،
بیروت :مؤسس األعم ی لم طبوعات.

 −غاالی ،ابوحام مح

( ،) 1358احیاء عمو ال ی  ،ترج ۀ مؤی ال ی مح

خوارزمی ،ت ،3تهران:

عم ی و فرهنگی.

 −دددددد (بیتا) ،الغضب و الحق و الحسد  ،تحقید و تعمید حبشدی فدتحاهلل الحنفداوی ،اسدکن ری :
ال کتب الجامعی الح یث.

 −دددددد (1358الف) ،کی یای سعادت ،ب کوش

حسی خ یوجم ،چ ،4تهران :عم ی و فرهنگی.

 −فوالدی ،عمیرضا (« ،)1383آغاز شعر عرفانی فارسی» ،پدژوه

زبدان و ادبیدات فارسدی ،شد ارۀ ،9

19د.39

 −فیض کاشانی ،مال محس ( ،)1359اخالق حسن  ،ترج ۀ مح باقر ساع ی ،تهران :انتشدارات پیدا
آزادی.

 −دددددد (بیتا) ،ال َحَجّ ُ البَیضاءُ فی إحیاء االحیاء ،بدا مق مد و فهدارس بد قمدم اسدتاد سدی مح د
مشکوه ،ت ،3تهران :ال کتب االسالمی و مکتب الشفیعی.

 −قشیری ،عب الکریم ( ،)1346رسالۀ قشیری  ،تصحیح ب یعالامان فروزانفر ،تهران :بنگاه نشر و ترج د
کتا .

 −کُمینی ،أبیجعفر مح

ب یعقو

(بیتا) ،األصدو مد الکدافی ،صدحّح و عمّد عمید عمدیاکبدر

الغفاری ،الجاء الثانی ،بیروت :داراألضواء.

 −مجمسی ،مح باقر ( ،)1353بحار االنوار ،جم  8و  ،93چ ،9تهران :اسالمی .

 −مشرّف ،مریم ( ،)1389جستارهایی در ادبیات تعمی ی ایران ،چ ،1تهران :سخ .
 −نراقی ،مال اح

( ،)1391معرات السعادة ،چ ،1قم :هجرت.

 −نراقی ،مح مه ی ( ،)1953جامع السعادة ،تصحیح و تعمی السی مح د کالنتدر ،بدا مق مدۀ شدیخ
مح رضا ال یفدر ،ت ،9الطبعد الثالثد  ،نجدف اشدرف :مطبعد النجدف و قدم :مؤسسدۀ مطبوعداتی
اس اعیمیان.
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حی ری ،تهران :خوارزمی.

