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تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة ورّام (کبر و عُجب ،ریا و سُمعه)
محمّدرضا نجّاریان  1و ندا حاتم پور
چکیده
مجموعة ورّام یکی از منابع معتبر در میان شیعه و سنّی در زمینة آیات و احادیث و اخبار ،متعلّق به شیخ
ابوالحسین ورّام بن ابی فراس بن حمدان مالکی نخعی ،فقیه و مح دّث امامی قرن ششم و آغاز قرن هفتم است  .این
اثر مشتمل بر دو جزء است .جزء اول ،گزیده ای از احیاء علوم الدّ ین غزالی است شامل م واعظی در اخالق عملی
همچون سفارش به زهد و تهذیب اخالق ،بر شمردن صفات رذیله و شیوه های درمان آنها  ،ذکر فضائل و راه
کسب آنها  ،مطالبی دربارة آداب معاشرت و دیگر جزئیّات زندگی ،فصول متعدّ دی دربارة مرگ و حیات اخروی و
وصف قیامت .در جزء دوم نیز همین مضامین تکرار شده است.
ملّا محمّد رفیع الدّین واعظ قزوینی یکی از شاعران ،فضال و ادیبان قرن یازدهم هجری است که اثر ی معروف
به نام «ابواب الجنان» از خود به جا گذاشته است .باب اول (مج لّد) این اثر ،دربردارنده چهارده مجلس از مجالس
وعظ است که نویسنده در آغاز هر مجلس با بیانی ادبی و با استفاده از انواع آرایه های بالغی به ذ مّ یکی از صفات
پست انسانی می پردازد سپس متناسب با موضوع طرح شده آیات ی از قرآن کریم را بیان کرده ،ذیل هر آیه با شیوة
ادبی خود به تفسیر آیات می پردازد و احادیث مورد نظر را از کتبی چون  :مجموعة ورّام ،ارشادالقلوب ،کنزال لّطایف،
زهرة الریاض ،امالی ابن بابویه ،عدة الدّاعی ،امالی شیخ طوسی ،امالی شیخ صدوق و نهج البالغه طرح میکند .نکتة
قابل توجّه اینکه ملّا واعظ از تنبیه الخاطر و نزهة الناظر معروف به مجموعة ورّام بیشترین بهره را برده اس ت .
از آنجا که موضوع مجالس هشتم و نهم ابواب الجنان ،کبر و عجب و ریا و سمعه است ،نگارندگان در این
مقاله برآنند تا ضمن تبیین راهکارهای مال واعظ برای غلبه بر این صفات ،تأثیرپذیری ابواب الجنان را در این زمینه
ها از مجموعة ورّام تحلیل کنند .
واژههای کلیدی :ابوا ب الجنان ،واعظ قزوینی ،و رّام بن ابی فراس ،مجموعة ورّام ،ادبیّات تعلیمی.
مقدمه
ز بان پارسی از قرن پنجم به بعد به دلیل نفوذ دین اسالم و زبان عربی بسیار تضعیف شد  .همین امر باعث شد
تعلیم و تع لّم زبان عربی با شدّ تی بیش از پیش در ایران رواج داشته باشد .طبع اً همة اهل سواد و کسانی که در پی
تحصیل علم و ادب بودند از زبان و ادب عرب آگاهی می یافتند و از اینجاست که در قرن پنجم و ششم کمتر کسی
از شاعران و نویسندگان را می یابیم که اثری از ادب عربی در گفتار آنها نباشد .به همین ترتیب تا قرن یازدهم
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 -دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة ورّام (کبر و عُجب ،ریا و سُمعه)

نویسندگان به ادبیّات مصنوع و ف نّی روی می آوردند و یا به تألیف کتب عربی دست می زدند  .از جمله نویسندگان
مشهور آن دوران علّامة مجلسی ،ابن بابویه و شیخ صدوق هستند که تألیفاتشان به زبان عربی است .نیزمی توان شیخ
ابوالحسین ورّام را نام برد که اثرش را به زبان عربی در حوزة ادبیّات تعلیمی تأل یف نمود  .ابواب الجنان واعظ
قزوینی از این کتب بیشترین استفاده را کرده است( .صفا ،ج  ، 1939 ، 1صص ) 155- 151
کتاب ارزشمند واعظ قزوینی از جمله کتبی است که تاکنون به تصحیح و چاپ نرسیده و هر چه در دست
است مربوط به نسخ خ طّی محفوظ در کتابخانة کشور از جمله کتابخانة م لّی ایران ،آستان قدس مشهد و کتابخانة
وزیری یزد اس ت .ه مچنین مقاله یا کتابی مستقل پیرامون مباحث و سبک این کتاب نوشت ه نشده است  .تنها آقای
مهدی راونج ی تا مجلس پنجم از این کتاب را تصحیح نموده اند .دیگر آنکه آقای حسین شیخ االسالمی خالصه ای
از ابواب الجنان را با عنوان «پند های شیرین» به چاپ رسانده اند .
 .1شیخ ابوالحسین ورّام و تألیف مجموعة ورّام :
شیخ ابوالحسین ورّام بن ابی فراس بن حمدان مالکی نخعی ،فقیه و مح دّ ث امامی قرن ششم و آغاز قرن هفتم ،
در حلّه 1به دنیا آم د( .رازی ، 1911 ،صص 1 2ـ . )1 3بسیاری از شرح حال نویسان ،او را عرب نژاد و از نسل مالک
اشتر  ،صحابی حضرت امام علی (ع)  ،دانستهاند ( .عاملی ،قسم  ،191 ،ص) 992
نیاکان وی از موَالیا نِ کُردِ بنی اشتر بودند که در سال  11همراه با مختار ثقفی قیام کردند ( .امین  ،ج1329،4م،
ص )1 1و رّام از خاندانی بلندپایه بود که برخی از امیران از آن برخاسته بودند (حسن امین ،ج ،1ص ) 43وی نیز
به امیریِ لشکر رسید؛ ولی پس از چندی از همة مناصب خود دست کشید و راه زهد و عبادت و درس و بحث را
در پیش گرفت ( ابن حجر عسقالنی ،ج ،1ص ) 12در دوم محرّ م  125در حلّه وفات یافت (ابن اثیر ،ج ، 1
ص  ) 2پیکرش را به نجف منتقل کردند و در حرم حضرت عل ی (ع) به خاک سپردند .
اثر ارزشمند وی معروف به مجموعة ورّام با نام های تنبیه الخاطر و نزهة الناظر (مجلسی ،ج ،1صص،12

،

 )121نزهة الناظروتنبیه الخاطر (آقابزرگ طهرانی ،ج  ، 1ص 11؛ زرکلی ،ج ،2ص ، )119تنبیه الخواطر (محسن امین،
ج ،9ص ) 442تنبیه الخاطر (مجلسی ،ج ، 1ص 3؛ ج ،25ص ، )4نزهة الناظر (آقابزرگ طهرانی ،ج ، 2ص ) 123و
تنبیه الخواطر و نزهة الناظر (حسن امین ،ج ،1ص ) 52معرفی شده است  .همانطور که از عنوان کتاب و عبارت
توضیحیِ « فی الترغیب و الترهیب والمواعظ و الزواجر»  ،که در برخی منابع پس از عنوان کتاب آمده (آقابزرگ
طهرانی ،ج ،24ص  )192بر می آید ،موضوع آن مواعظ و حِکَم اخالقی است  .این اثر مشتمل است بر دو جزء که با
نظمی تقریبی فصل بندی شده اند .کتاب فاقد ترتیبی خاص در بیان مطالب است و به رغم وجود عناوین مشخص
برای مطالب فصول وحدت موضوعی ندارد.
جزء نخست شامل  11عنوان مستقل است ؛ ولی مؤلّف برای مطالب جزء دوم عناوینی مشخص نکرده است .
در جزء اول ،تأثیر احیاء علوم الدّ ین غزالی بر کتاب آشکار است به حدّی که میتوان این جزء را گزیده ای از آن
کتاب دانست .ورّام در بسیاری موارد نوشته های غزالی را عیناً یا با اندک تغییری ذکر کرده بی آنکه نامی از غزالی
ببرد .مضامین عمدة این جزء عبارت است از مواعظی در اخالق عملی همچون سفارش به زهد و تهذیب اخالق،
بر شمردن صفات رذیله و شیوه های درمان آنها  ،ذکر فضائل و راه کسب آنها  ،مطالبی دربارة آداب معاشرت و
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دیگر جزئ یّات زندگی ،فصول متعدّ دی دربارة مرگ و حیات اخروی و وصف قیامت  .در جزء دوم نیز همین مضامین
تکرار شده است  .از دیگر مطالب این جزء خطبه های پیامبر و امامان و مناظره های شیعیان است .به طور کلی
رویکرد مؤلّف را می توان اخالق زاهدانه مبتنی بر کتاب و سنّت دانست که با وسعت نظر خاصی همراه شده؛
چنانکه در کنار احادیث و سخنان بزرگان دین ،از شاهان و بزرگان ایرانی و صوفیه و اهل حکمت نیز سخنان و
حکایاتی آورده است .
 .2ملّا واعظ قزوینی و تألیف ابواب الجنان
مال رفیع الدّین محمّ د واعظ قزوینی و از نوادگان فتح اهلل واعظ قزوینی ،از مردم صفی آباد قزوین اس ت .وی از
دانشمندان بنام دورة صفوی و مؤلّف کتاب «ابواب الجنان» (نصرآبادى ،1932 ،صص 131- 13؛ قمی، 1911 ،
ص ) 12است که عالوه بر علوم عقلی و منقول ،در نظم و نثر نیز ید طوالیی دارد .وی واعظ مشهور مسجد جامع
قزوین بود (صفا ،ج ،1939 ،5صص  ) 1921- 1921که تصمیم گرفت مجالس خود را در هشت باب به مناسبت
هشت در بهشت مدوّن کند که دو باب آن را در زمان حیات خود (باب اول در زمان شاه عباس دوم و باب دوم را
در زمان شاه صفی دوم) به پا یان برد؛ ولی به نگارش سایر ابواب نائل نیامد و در سال  1223هجری قمری پس از
نوشتن دو صفحه از فصل پنجم ،باب دوم ،وفات یافت .بقیّ ه را فرزند دانشمندش «مال محمّد شفیع» در یک مجلّد
به نام تتمیم ابواب الجنان به اتمام رسانیده است( .خیامپور ،1942 ،صص ) 313- 332
در آث ار نویسندگان ق رن یازدهم ،استعمال کنایات و به کار بردن تکلّف و تصنّع ب وفور دیده می شود .همچنان
پیشوایان روحانی ،کتاب های خود را به زبان تازی مینوشته اند و در میانشان اگر کسی به زبان فارسی هم تألیف
کرده باشد فارسی بسیار ساده و روان و طبیعی به کار نبرده اس ت .ابواب الجنان هم چون گلستان سعدی نظم و نثر ی
با هم آمیخته دارد به گونه ای ثقیل و مسجّع .بسامد کلمات عربی نسبت به فارسی زیاد است و چون موضوع کتاب
مذهبی ( اسالمی ) است؛ مجال برای زبان عربی گسترده شده است  .هر خط از کالم واعظ قزوینی تلمیح به آیات
متعددّی دارد و هی چ تشبیه یا استعاره ای صرف اً جهت خیالپردازی های ادبی آورده نشده و تمام اً برگرفته از آیه یا
حدیث است .
واعظ در باب او ل (مجلّد) چهارده مجلس از مجالس وعظ خود را بیان می دارد که در آغاز هر مجلس با بیانی
ادبی و با استفاده از انواع آرایه های معانی و بیان به ذم یکی از صفات پست انسانی می پردازد .سپس مطابق با
موضوع مطرح شده آیات قرآنی را بیان میکند که ذیل هر آیه با همان شیوة ادبی خود به تفسیر آیات می پردازد و
سپس احادیث مورد نظر را از کتبی چون  :مجموعة ورّام ،ارشادالقلوب ،کنزال لّطایف ،زهرة الریاض ،امالی ابن بابویه،
عدة الدّاعی ،امالی شیخ طوسی ،امالی شیخ صدوق و نهج البالغه بیان می دارد و در البه الی آیات و احادیث به بیان
حکایاتی از  :الکافی ،کشف الغمه و عیون اخبار الرضا می پردازد و در پایان  ،مدح صفت مقابل با آن رذیله را بیان می
دارد .در واقع واعظ ابتدا وعظ را به گونه ای تند و تهدید آمیز با بیان عذاب های ناشی از گناهان توأم کرده ،با نرمی
مخاطب را از پاداش های الهی با خبر می سازد .نکتة قابل توجّه دربارة سبک واعظ ،تسلّط به زبان عربی است که
اکثر کتب مورد استفادة وی تمام اً به زبان عربی است و وی با زبانی ادبی به تفسیر آنها پرداخته است.
 .3صفت خبیثة کبر در ابواب الجنان و مجموعة ورّام
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موضوع ابواب الجنان و مجموعة ورّام دربارة اخالق اسالمی و سنّت پیامب ر ( ص) و ائمّ ه (ع ) است؛ بنابراین
مؤلّفان سعی به بررسی صفات زشت و نیک بشری داشته اند و هدف از وعظ این سخنان آن بوده تا بتوانند مخاطب
را توجیه سازند که آنچه به نفع بشریت است  ،آن نوع عادات و اخالق را بپذیرند و آن چه به ضرر انسان تمام
میشود ،از آن کناره گیری کنند.
تعابیر گوناگونی همچون «خود برتربینی»« ،خود محوری»« ،خودخواهی»« ،برتری جویی» و «فخر فروشی» همه
ریشه در کبر دارند که واعظ ذیل مبحث تکبّر آن ها را طرح کرده است .
واعظ در این اثر گرانسنگ به تقلید از ابن ابی فراس ،شش دلیل برای کبر بر می شمارد :
 .1زادگی و نسب  .حکومت و منصب  . 9حُسن صوری که عبارت است از حسن و جمال  . 4حسن معنوی که
عبارت است از دانش و کمان  .5کثرت مال و ثروت  .1شدّت توانایی و قوّت (واعظ قزوینی ،1215 ،صص - 91
) 93
واعظ قزوینی صفت خبیثة کبر و سربلندی را از جملة فروع شجرة ملعونة حبّ دنیا میداند .واعظ و ورّام بن
ابی فراس سه نوع کبر و غرور را معرفی میکنند:
 .1کبر در برابر پروردگار؛ مانند تکبر ورزیدن شیطان در مقابل فرمان خداوند  . .کبر در برابر پیامبران؛ مانند آنان که
از فرمان پیامبران سرپیچی می کردند و خود را باالتر می پنداشتند .9 .کبر در برابر بندگان؛ مانند آنان که به اصل و
نسب خود فخر می ورزیدند( .واعظ قزوینی ، 1215 ،ص ) 34سپس به وعظ آیات ،احادیث و حکایت های مرتبط
با این موضوعات میپردازد :
 .1- 3آیات قرآنی دربارة کبر از ابواب الجنان و مجموعة ورّام

آیة  :1چنانکه حضرت ربّ العالمین و اصدق القائلین در سورة «حجرات» فرموده « :یا ایّها ال نّاس اِ نّا خلقناکم
مِن ذَکرٍ وَ اُنثَی و جَعَلْ ناکُم شعوباً و قبائِلَ لِتَعَ ارَفوا اِنَّ اَکْرَمَکُ مْ عند اهلل اتقاکم»( .واعظ قزوینی ،1215 ،ص 93الف).
واعظ بعد از بیان دالیل تکبّر به شرح پیرامون آنها میپردازد؛ « امّا زادگی و نسب که از آن به نجابت تعبیر میکنند
خود ظاهر است که کافّة بنی نوع انسان را پدر ،آدم و مادر ،حوّاست و درین معنی همه با هم برابر ،و جملگی با
یکدیگر برادرند »( .واعظ قزوینی ،1215 ،ص 93الف) واعظ این مضمون را از ابن ابی فراس برگرفته که دربارة
عجب به نسب و خویشاوندی یادآور همین آیه شده است ( .ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص ) 429
آیه  :واعظ بعد از بیان آنکه فخرکردن به قبایل و نسب ها امری پوچ و بی مقدار است می نویسد« :بدرستی که
گرامی ترین شما نزد خدای تعالی پرهیزگارترین شماست و هر که را تقوا بیشتر  ،در درگاه الهی قرب ،بیشتر است »
(واعظ قزوینی ،1215 ،ص 92الف ) .یادآوری این آیه به تقلید از ابن ابی فراس است که می گوید :إ نَّ اکرَمَکُم عِن دَ
اهلل اتقاکم گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست  ( .ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص) 429
آیه :9گفتهاند که «ثابت بن قیس» به شخصی از روی سرزنش گفت  :انت ابن فالنه ؟ یعنی تو پسر فالن زنی؟ و
همانا مادر او از اَدنایی و مردم فرومایه بوده؛ سخن به گوش حضرت رسالت پناه (ص) رسید .گفت :کیست که نام
فالنه میبرد؟ ثابت گفت  :منم یا رسول اهلل ،آن جناب فرمود که :در روی این مردمان نظر کن ،چون نگاه کرد فرمود :
چه دیدی؟ گفت  :قومی مختلف الوان ،بعضی سیاه چهره و گروهی سرخ رنگ و بعضی زردفام  .فرمود که « :فانّک
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التفضلهم اال بالتّقوی و الدّین» یعنی تو را ب ر ایشان زیادتی و رجحان نیست مگر به پرهیزکاری و دینداری .آن
حضرت فرمود :هیهات ای اصمعی ،به درستی که اهلل تعالی خلق کرده است بهشت را برای کسی که فرمان او برد ؛
اگر چه آن کس بندة حبشی باشد و خلق کرده آتش را برای کسی که نافرمانی او کند .اگر چه شریف قرشی باشد .
ن ه خدای تعالی می گوید که« :فاذا نُ فِخ فی الصُّور فال اَنسا بَ بینهم یومئذٍ و الیتسآءلونَ فَمَ نْ ث قُلت موازینُه فاولئک هُ م
المُ فلحون و من خَفَّ ت موازینُه فاولئک الذین خسرُوا انفسهم فی جه نّمَ خالدون» این آیه در سورة مؤمنست و مفسّران
در تفسیر آن فرمودهاند که :چون دمیده شود در صور ،پس نباشد نسبت ها در میان ایشان آن روز ،به این معنی که
پادشاهِ آن روز ،شفقت و مهربانی خویش را منقطع خواهد ساخت و اقربا و خویشان به خود درمانده ،به احوال هم
نخواهند پرداخت یا به این معنی که از نسبت هایی که به آن مفاخرت می کنند در آن روز کسی را سودی نخواهد و
بزرگزادگی و واال تباری رعایت جانب احدی نخواهند نمود  .نپرسند یکدیگر را به حالِ هم به جهتِ مشغولی هر
یک به خود پس هر که گران آید ترازوهای او یعنی به ایمان و اعمال صالحه ،پس آن گروه ایشانند رستگاران و هر
که سبک باشد میزان های او یعنی بر ای عدم ایمان و عمل های صالح ،پس آن گروه آنانند که زیان کردند بر خود و
در دوزخ مخلّد و جاوید خواهند بود (واعظ قزوینی ،1215 ،ص 92ب )
مضمون این سخنان در مجموعة ورّام چنین است  :آن گرامی فرمود [ رسول اهلل (ص)] :ای تودة قریش ! روز
قیامت مردم را با اعمالشان بیاورند و شما دنیا را به همراه خود می آورید؛ در حالیکه روی گردنتان بار کردهاید ،یا
محمّد یا محمّد می گویید ،و من می گویم :این چنین از شما روگردانم ،و فرمود اگر آن ها به دنیا عالقهمند شوند،
نسبت قریش به حالشان سودی ندارد ( ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص .) 935پس به حکم آیات و اخبار مذکوره به
شرافت آبا و اجداد پشت گرم نباید بود و به نسب و نژاد ،هر چند پیغمبرزادگی باشد.
آیة :4شیوة واعظ چنان است که پس از ذ مّ یک صفت رذیله به سراغ نقطة مقابل با آن یعنی یک صفت محموده
می رود و دربارة آنان که به این صفت تحلّی ندارند و یا دارند سخن می گوید .به نظر واعظ دانشمندی که به دلیل
علم زیاد دچار غرور و کبر نشود قابل ستایش است « :چه ظاهر است که از فنون علوم آنچه به کار میآید و صاحب
آن تعظیم و توقیر را می شاید علوم دینیّه است و آنچه سرمایة تحصیل آن تواند بود و غرض اصلی از تحصیل علوم
دینیّه ت هذیب اخالق و عمل و تقرّب به درگاه خدای عزّ و ج لّ است و از آن جمله تجرّد از لباس ما و منی و تح لّی
به حلیّة تواضع و فروتنی است که از اعظم اعمال ظاهر و اشرف عبادات باطن است و چون غرض مذکور به علوم
دینیّه مترتّ ب نشود و شجرة دانش و کمال به ثمرة محامد اخالق و ا عمال بارور گردد صاحبش را از آن فایدة چندان
نخواهد بود و خود را در زمرة» مَثَلُ الَّذینَ حُمِّلوا التّوریه ثُمَّ لَم یَح مِلوها کَمَثَلِ ال حِمارِ یَحمِلُ اَسفاراً (جمعه) 5 :
داخل خواهد نمود( .واعظ قزوینی ،1215 ،ص .) 51در این آیه با «طنزى تمثیلی» یه ودیانى را ک ه به کتاب آسمانى
خود «تورات» مى نازند ،امّ ا در عمل به خالف آن عمل مى کنند ،مورد مذمّ ت و نکوهش قرار گرفته و به خرانى تشبیه
شده اند که کتابهایى را بر دوش خود بار کرده اند؛ اما هیچ بهرهاى از آن نمىبرند .اینگونه مثالها طنزهاى قرآنى است
که در بیان حقیقت و به م نظور پند دهى انسان است  .در هیچ کدام از مثل های قرآن خالف واقع ،دروغ و کذب
وجود ندارد؛ زیرا آنها به واقع مجازهایى توأم با قراین و شواهد حالى و مقالى هستند .
ابن ابی فراس بعد از برشمردن دالیل کبر [ همان شش دلیلی که واعظ ذکر نموده بود] می نویسد که دانشمندان
ن یز به دلیل علم زیاد به خود غرّ ه می شوند و این چنین راه ضاللت در پیش می گیرند .وی در فصلی مستقل به
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بررسی این موضوع می پردازد و ذیل دانشمندان به خود مغرور این سوره را ذکر کرده است  ( .ابن ابی فراس ،ج، 1
 ،1913ص) 421
 .2- 3احادیث دربارة کبر از ابواب الجنان و مجموعة ورّام

حدیث : 1از جناب مُستطاب نبو ی ( ص) مروی است که « :یقول اهلل تعالی  :الْکِبْرِیَا ءُ رِدَا ئِی وَالْعَ ظَمَه إِزَارِی ،فَ مَ نْ
نَازَعَنِی وَا حِدًا مِنْهُ مَا ،الَلقَیته فی جه نّم» حاصل معنی آنکه خدای تعالی میفرماید که « :بزرگی و عظمت مخصوص
منند؛ پس کسی که مناز عه کند با من در یکی ازین دو صفت ،هر آینه می اندازم او را در جه نّم» (واعظ قزوینی،
 ،1215ص 99الف) .این حدیث عیناً در مجموعة ورام ذکر شده است( .ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص .) 932واعظ
آن را در مذمّتِ تکبّرِ مصروعانِ سودایِ جاه و دولت و مُستسقیانِ بادِ غرور و نخوت و روشنگران آینة خودبینی و
بیقراران تالش باالنشینی که کام و زبان را از خودستایی ،ناقوسِ دیرِ خودپرستی ساخته و از رگ گردن ،عَلَ م
مخالفت با جناب مالک ال مُلک برافراختهاند می گوید.
گاه واعظ قزوینی بعضی از احادیث را ناقص بیان می کند که در بیانات وی طبیعی به نظر می رسد؛ چون وی
در زمان مجلس رفتن و هنگامی که شروع به وعظ می کند احادیث مطابق با موضوع را بیان می دارد و گاه به دلیل
حجم زیاد مطالب حدیث را از نیمه رها میکند  .بعد از آنکه به مذمّت تکبّر به زبانی ادبی میپردازد ،انسان را با
توصیف چگون گی پیدایش تا مرگش به تحقیر می کشاند « :و مشتی عدمزادگان بی نام و نشان و بی سر و پایا نِ عالم
امکان ،غریبان دیار وجود و خوش نشینانِ کشور نمود ...در نطفگی سال ها از خجلت ناقابلی در پشت پدر ،رو پنهان
کرده و در مُضغگی از ننگ ناتمامی م دّت ها در ظلمت رحم بی چراغ ،جان به سر برده از فشار منجنیقِ مضی قِ مشیمه،
دیدة شعور نگشوده ...و در سنّ شعور روز و شب جهت قضای حاجت سراسیمهوار به ناخوش ترین جا ها دویده؛
در جوانی به ترصّدِ ارجاع خدمات ،همیشه در برابر نفس امّاره بنده وار دست بر سینه نهاده و در پیری از غایت
ضعف و ناتوانی دیوار شکستة تن را دو سه روزی بر چوب بستِ عصا برپاداشته در زندگی حمّالی چهار طبعشان
می باید نمود و در مردگی بارِ دوشِ چهار حمّال می باید برد .نمی رسد که از طوق ادب عبودیّت و تذلّل ،گردنکشی
نموده؛ دعوی بزرگی نماید و پا از اندازة گلیم خود بیرون نهاده با حضرت آفریدگارِ عالم درین معنی طریق منازعت
و هم چشمی پیماید»( .واعظ قزوینی ،1215 ،صص ) 95- 94
واعظ در اثنای این کلمات یادآوری میکند که انسان موجودی ضعیف است ،جسم وی روزی به فنا میرسد و
یاد مرگ بهترین روش برای درمان بیماری کبر است که واعظ مطابق آنچه از یک موعظه گر بر میآید به درمان
مخاطبان خود میپردازد  .این شیوه برگرفته از کالم اهلل است که خداوند نیز برای تذکّر به حضرت موس ی (ع) که
مبادا به عُجب گرفتار شود میفرماید « :یا مُوسى ضَعِ الْکِبْرَ وَ دَعِ الْفَخْ رَ وَ اذْکُرْ أَنَّکَ سا کِنُ الْقَبْرِ فَلْیَم نَعْکَ ذلِ کَ مِ نَ
الشَّهَواتِ :تکبّر را رها کن و دست از فخر فروشى بردار و ب ه یاد آور که تو در قبر سکونت خواهى یافت ،باید اینها
تو را از تمایالت باز دارد» (مجلسی1424 ،ق ،ج  ،39ص .) 14آنچه واعظ در ادامة حدیث به عنوان تفسیر با
تشبیهات زیبا و ادبی بیان میکند با تأثیرپذیری از حد یثی است که وی از مجموعة ورّام آن را خوانده است :حس ن
[حسن بصری] گوید :عجب از فرزند آدم است که هر روز دو بار با دست خود ،فضوالتش را می شوید ،با این حال
گردنکشی میکند و با پروردگار آسمانها در ستیز است ،در حالی که خداوند فرموده است« :وَ فِی أَنفُسِ کُم أَفَ ال
تُبصِرونْ؟ (ذاریات ) 1 : 51 :در خودتان آیا نمیبینید؟»( ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص) 913
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حدیث  :از پیامب ر ( ص) درخبر است که« :الیَ دخلُ ا لجّنةَ مَ ن کان فی قلبه مثقالُ حبّة مِن خردل من الکبر» یعنی
داخل بهشت نمی شود کسی که بوده باشد در دل او به وزن یک دانة خردل از کبر( .واعظ قزوینی، 1215 ،
ص 95ب) .واعظ سعی میکند تا ابتدا تنذیر دهد و این باعث میشود تا مخاطب تحت تأثیر سخنان وی قرار
بگیرد .ادامة این حدیث در مجموعة ورام چنین است « :و الیدخل النّارَ رج لٌ فی قلبه مثقا لُ حبّة من إیمان» ( .ابن ابی
فراس ،ج ،1913 ،1ص) 932
مطابق این حدیث ؛ شیخ کلینی از امام صادق و امام باق ر (ع) (کلینی ،1915 ،ج  ،ص ) 912و نورالدین على بن
ابى بکر هیثمى نیز نقل کرده اند( .ن ورالدین على ،ج ،141 ،1ص ) 32
حدیث « : 9مَن جَ رَّ ثَوبَهُ خُیال ءَ لم ینظُر اهللُ إلیهِ یومَ القیامة» یعنی کسی که در وقت رفتار ،دامن جامة خود را بر
زمین کشد از روی کبر ،نظر شفقّت نمی کند خدای عزّ و ج لّ به سوی او در روز قیامت .
به گفتة واعظ این حدیث به نقل از مجموعة ورّام است؛ امّا عیناً این حدیث در مجموعة ورّام یافت نشد؛ بلکه
بدین صورت است« :الیَنظُر اهللُ إلی رجلٍ یَجُرّ إزارَه بَطِراً :خداوند به مردی که دامن کشان و متکبّرانه راه می رود،
نظر نمیکند ( ».ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص ) 931
این نوع تکبّر به بندگان خداوند است ؛ زیرا این جامه باعث می شود کبر بر وی چیره شود و احساس حکومت
و برتری بر وی غلبه کند .قرآن نیز  ،تکبر و غرور را که یک خوى خط رناک درونى است ،مستقیماً مورد بحث قرار
نداده ،بلکه روى پدیده هاى ظاهرى آن ،حتى ساده ترینش ،انگشت گذاشته ،و از طرز راه رفتن متکبران ،و مغروران
خودخواه و بى مغز ،سخن گفته است ( مکارم شیرازی ،ج  ،1912- 1959 ،1ص ) 14
حدیث« : 4من تَعظَّ م فی نفسه و اختا لَ فی مشیه ل قِی اهلل و هو علیه غَضبانُ » حاصل معنی آنکه کسی که خود را
در پیش خود بزرگ شمارد و در رفتار از روی تکبّر خرامد ،مالقات کند با خدای تعالی در حالتی که او بر آن کس
غضبناک باشد ( .واعظ قزوینی ، 1215 ،ص 91الف )
این حدیث در مجموعة ورّام چنین ذکر شده است :هر کس خودبین باشد و در راه رفتنش متکبّرانه حرکت
کند ،خداوند را دیدار کنددرحالیکه بر او خشمگین اس ت (ابن ابی فراس ،ج ، 1913 ، 1ص ) 931البتّه اختالف اندکی
که بین حروف و کلمات حدیث است اشتباهات کاتبانی است که از نسخ خ طّی ابواب الجنان می نوشتند و گاه به
دلیل بی توجّهی ،بعضی از احادیث به غلط ثبت شده است .این نوع تکبّر به بندگان خداوند است که «خودبینی» و
«خودبزرگ بینی» نامیده می شود .
حدیث 5و :1از پیامبر (ص) مأثور است که« :اشدُّ الناس عذابا یوم القیمه عال مٌ لم ینفعه علمُه» حاصل معنی آنکه
عالمی که از علم خود منتفع و بهرمند نباشد عذا ب او در روز قیامت سخت تر از عذاب دیگران خواهد بود؛ و نیز از
آن سرو ر (ع ) در خبر است «ش رُّ ال نّاس العلماءُ السّوء» یعنی بدترین مردمان علمای زشت سیرتند ( .واعظ قزوینی،
 ،1215ص 52ب) .این دو حدیث در مجموعة ورام عیناً ذکر شده است( .ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص) 421
ه نگامیکه فردی به کمال علمی میرسد و در دانش سرآمد می شود دچار کبر و غروری می شود که هر چه
ساخته بر باد میدهد .واعظ ضمن بیان این دو حدیث می رساند که عالم مغرور فقط در فکر فخر فروشی است و
عملی از خود نشان نمیدهد و علمای بد سیرت همان عالمان به خود غرّه هستند .
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مرحوم «فیض کاشانی» (  )1232- 1223که وی از واعظان مشهور قرن یازدهم بود [به نظر می رسد واعظ
قزوینی از وی نیز متأثر بوده و در تعریف و توجیه چنین مباحثی از کالمش بهره برده است ].آنچه واعظ در شرح
این مجلس بیان داشته تحت عنوان « غایة الریاضة فى خلق التواضع» چنین مىگوید :این فضیلت اخالقى مانند سایر
صفات اخالقى داراى طرف افراط و تفریط و حد وسط است ،حد افراط «تکبر» و حد تفریط «پذیرش ذلّت و
پستی» و حد وسط « تواضع» است  .آنچه صفت فضیلت محسوب مىشود و قابل ستایش است  ،همان کوچکى کردن
بدون پذیرش پستى و ذلّت است ،سپس به ذکر مثالى در اینجا مىپردازد .مىگوید :کسى که سعى دارد بر اقران و
امثال خود برترى جوید و آنها را پشت سر اندازد متکبّ ر است و کسى که خود را بعد از آنها قرار مىدهد متواضع
است ،ولى اگر پاره دوزى بر دانشمند بزرگى وارد شود او از جاى خود برخیزد و او را به جاى خود بنشاند و کفش
او را بردارد و پیش پاى او جفت کند و تواضعى در حد یک عالم بزرگ نسبت به او روا دارد ،این تواضع نیست،
نوعى تذلّ ل محسوب مىشود ،این امر قابل ستایش نیست .چیزى شایسته ستایش است که در ح دّ اعتدال باشد و
حقّ هر کس را نسبت به او ادا کند ،در برابر عالم به گونه اى و در برابر افراد دیگر به گونه دیگر ( .المحجة البیضاء،
ج ،1ص  .) 31این حدیث از جمله احادیثی است که در کتب بسیاری چون :منیه المرید ،ص41؛ شرح شهاب
االخبار ،ص932؛ کنزالعمال  22 ،123/12؛ بحار ،ج  ،12ص  ،122ذکر شده است .
نیز از حضرت عیس ی (ع ) چنین نقل شد ه است :عالم بى عمل ،مثل چراغى است بر پشتبام که اتاق ها تاریک
اند( .بحار ،ج ، 14ص  .)923همچنین امام صاد ق (ع ) فرمودند  :موعظة عالم بى عمل ،چون باران بر روى سنگ است
که در دل ها نفوذ نمىکن د( .بحار ،ج  ،ص ) 93
 .3- 3حکایت دربارة کبر از ابواب الجنان و مجموعة ورّام

گویند که از عادت صنادید عرب این بود که جامه های دراز می پوشیدند و آن را بر زمین می کشیدند و این
شیوه را نشان بزرگی و رفعت شأن خود می شمردند .
گویند هوشمندی صاحب بصیرت ،یکی از سیاه مستان شراب نخوت را دید؛ جبّه ای از خز پوشیده ،از روی
تکبّر میخرامید .گفت :ای بندة خدا این رفتاریست که خدا و رسول خدا به آن دشمنند .گفت :آیا مرا نمیشناسی؟
گفت « :چرا مى شناسم  :اعرفک اوّلُک نطفه قَذِرَ ه و آخ رُ ک ج یفه مَ ذِرَه و انت بین ذلک تحمل عذره» یعنی می شناسم
تو را ،اوّلت آب پلیدی بود و آخرت مردار گنده ایست و تو در این میان حامل نجاستی (واعظ قزوینی، 1215 ،
ص 91ب )
در مجموعه ورام است که :یکی از بزرگان ،مهلّب را دید که جامة خزی به تن دارد ،با تکبّر راه می رود،
گفت :بندة خدا ،این روش را خدا و پیامبر دوست ندارند .مهلّب گفت :مگر مرا نمیشناسی؟ گفت :چرا می
شناسمت که آغازت نطفة گندیده و پایانت مردار پلید است! و تو در این میان ،نجاسات را حمل می کنی! (ابن ابی
فراس ،ج ،1913 ،1ص) 913
[ ابن ابی فراس دربارة نام مه لّب توضیحی ذکر نکرده است؛ امّا آنچه باعث شده تا واعظ نیز این نام را ذکر
نکند شاید مجهول بودن هویّت این نام برای وی بوده است .].برای درمان بندة متکبّر  ،ناچیز بودن انسان هنگام تولد
و نیزفنای جسم هنگام مرگ را یادآور می شود .
 . 1تواضع و فروتنی در ابواب الجنان و مجموعة ورّام
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« تواضع» از مادة «وضع» در اصل به معنى فرو نهادن است ،این تعبیر در مورد زنان باردار که مولود خود را به
دنیا مىآورند به عنوان وضع حمل گفته مى شود و در مورد خسارت و زیان کردن و کمبود تعبیر «وضيعة» به کار
مىرود و هنگامى که به عنوان یک صفت اخالقى گفته مى شود مفهومش این است که انسان خود را پایین تر از آنچه
موقعیّت اجتماعى اوست قرار دهد  .بعضى از ارباب لغت « ،تواضع» را به معنى «تذلل» تفسیر کرده اند و منظور از
تذلّل در اینجا خضوع و فروتنى و تسلیم است .تواضع از صفات ممدوحه ایست که سه آیه از قرآن کریم به وضوح
این صفت را شایستة مؤمنان واقعی میداند :
 « - 1یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّ هُمْ وَیُحِبُّ ونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ
عَلَى الْ کَافِرِی نَ » ...اى کسانى که ایمان آوردهاید ! هر کس از شما ،از آیین خود بازگردد ( به خدا زیانى نمى رساند )
خداوند به زودى جمعیتى را مىآورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند؛ در برابر مؤمنان
متواضع ،در برابر کافران سرسخت و نیرومندند( .سوره مائده ،آیه)54
 « وَعِبَادُ الرَّحْ مَنِ الَّذِی نَ یَمْشُونَ عَ لَى الْأَرْ ضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ الْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَ لَامًا» بندگان (خاص خداوند )رحمان ،کسانى هستند که با آرامش و بى تکبّر بر زمین راه مىروند؛ و هنگامى که جاهالن آنها را مخاطب سازن د
( و سخنان نابخردانه گویند) ،به آنها سالم مى گویند ( و با بى اعتنایى و بزرگوارى مى گذرند )( .سوره فرقان ،آیه) 19
« - 9وَاخْفِضْ جَنَاحَ کَ لِمَ نِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (اى پیامبر ) بال و پر خود را براى مؤمنانى که از تو پیروى
مىکنند بگستر ( و نسبتبه آنها تواضع و مهربانى کن) ( .سوره شعراء ،آیه) 15
مرحوم نراقى در «معراج السعادة» در تعریف تواضع مىگوید « :تواضع عبارت است از شکسته نفسى که
نگذارد آدمى خود را باالتر از دیگرى ببیند و الزمه آن کردار و گفتار چندى است که داللت بر تعظیم دیگران و
اکرام ایشان مىکند» ( .معراج السعادة ،صفحه ) 922
واعظ قزوینی در مدح تواضع می گوید دو چیز برای انسان ارزشمند است :یکی آنکه علم بیاموزد و آن هم از
علوم دینیه و این علم هم باید او را به کمال برساند به طریقی که نه جزو عالمان بی عمل باشد و نه در زمرة
متکبّران؛ دیگر تجرّد از لباس ما و منی و تحلّی به حلیة تواضع و فروتنی است که از اعظم اعمال ظاهر و اشرف
عبادات باطن است ( .واعظ قزوینی ، 1215 ،ص 52الف )
به گفتة واعظ قزوینی باید بدانیم که تواضع ممدوح و پسندیده آن است که به عزّت متواضع آسیب نرساند و
موجب خوارى و ذلّ ت او نشود ،مثال سبقت گرفتن در سالم ،تواضع است .در مجلسى که وارد میشویم ،جایى
بنشینیم که آنجا از رتبه ما پایینتر باشد ،تواضع است .خوددارى نمودن از جدل در بحث کردن ،گرچه حق هم با او
باشد ،تواضع است .
اما اگر کسى به عنوان تواضع ،خود را تحقیر کند و کلمات ذلّ ت بارى مثل بندهام  ،بردهام  ،غالمتم ،پابوستم،
خاکسارم بگوید ،یا زبان به تملّق و چاپلوسى بگشاید ،این اعمال و الفاظ نه فقط تواضع ممدوح نیست ،بلکه پستى
مذموم است و ناپسند و منفور است .پس تواضع و تذلّ ل در مجاورت هم هستند و افراد متواضع باید مراقب باشند
که فروتنى و تواضعشان مبدّ ل به ذلّ ت و خوارى نگردد و دچار انحطاط نشوند  .عزت نفس نسبت به تکبر داراى
چنین وضعى است و افراد عزیز النفس باید بسیار مواظب باشند که گرفتار کبر نشوند .یک انسان با ایمان و عاقل
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براى اینکه به عزت نفس متخلّ ق گردد و از زبونى برکنار بماند به انسانیت خود فکر میکند و درباره مقام انسان
میاندیشد و با خود مى گوید :من انسانم و انسان در کره زمین بزرگترین و شریف ترین مخلوقات الهى است .
(واعظ قزوینی ،1215 ،ص 52الف  ) 5 -وی از این مدحیات به بیان احادیث و حکایات مرتبط با آن می پردازد :
 .1- 4احادیث مدح تواضع و فروتنی در ابواب الجنان و مجموعة ورّام
حدیث : 1کالم حضرت فخراالنام (ص ) اس ت که فرمودهاند :اِنَّ التواضع الیزید العب دَ اال رفعةً فتَ واضَعوا رَ حِمَ کم
اهللُ تعالی :از تواضع و انکسار بنده را غیر بلندی مرتبه و اعتبار نمی افزاید و شیوة فروتنی و خاکساری باعث مذلّت و
خواری نمی گردد ( .واعظ قزوینی ، 1215 ،صص  .) 12- 53این حدیث در مجموعه ورام ( ابن ابی فراس ،ج، 1
 ،1913ص )932و محجة البیضا ء (فیض کاشانی ،ج  ،1بیتا ،ص )9 1ذکر شده است .
حدیث  :در «مجم وعة ورّام» از حضرت سیّد االنام (ص) روایت است که فرمودند :ما لی ال اری الیکم حالو ة
العبادة ؟ یعنی چیست مرا که نمی یابم بر شما شیرینی عبادت را ؟ گفتند  :شیرینی عبادت چیست؟ فرمود :تواضع
(واعظ قزوینی ،1215 ،ص) 34
واعظ در شرح این حدیث متذکّر میشود که در برابر هر فردی تواضع نباید کرد؛ چه جواب عربی ،عربی و
سزای بیادبی ،بیادبی ست .بنابراین در مقابل متکبران باید تکبر کرد و آنان را از عمل زشتشان باخبر ساخت .
(واعظ قزوینی ،1215 ،ص 34ب) .این حدیث را ابن ابی فراس نیز آورده است  .گف تنی است در مجموعة ورّام تنها
به ذکر حکایاتی چند و آیات و احادیث اکتفا نموده و در ذیل هر سخنی به شرح آن نپرداخته اس ت ( .ابن ابی فراس،
ج ، 1913 ،1ص ) 932
حدیث : 9مؤیّد این گفتار کالم حضرت سیّد ابرار است که در «مجموعة ورّام» مذکور است که اذا رأیتم
المتواضعین من امّتی فتواضَ عوا لهم و اذا رأیتم المتکبرین فتکبّروا علیهم فانّ ذلک لهم مذلّة و صَغار؛ یعنی چون
متواضعان را از امّت من به ببیند برای ایشان تواضع کنید و چون به بیند متکبّران را بر ایشان تکبّر نمایند که تکبّر با
متکبّران سبب خواری و باعث شکست شأن و بزرگی و نخوت ایشان می گردد ( .واعظ قزوینی ، 1215 ،ص 34؛ ابن
ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص) 933
به گفتة واعظ در برابر انسان متکبر که دیگران را کوچک و خوار میکند نیز ،نباید متواضع بود .زیرا اوالً
خضوع در برابر متکبر یک نوع ذلت و خواری است که عقالً و شرع اً ناپسند است  .همانطور که د ر این آیه نیز
گفته شده است « :و عزت به خداوند و رسولش و مؤمنین اختصاص دارد» (منافقون  . )2 :پس مؤمن عزیز است و
ذلیل نیست  .ثانیاً تواضع برای متکبر ،سبب جرأتش بر این کار ناشایست میشود  .چ نانچه اگر در برابر او فروتنی
نکنند ،ممکن است متنبه شده و تکبر را ترک نماید  .پس از باب امر به معروف و نهی از منکر باید در برابر او تکبر
کرد.
 .2- 4حکایات مدح تواضع و فروتنی در ابواب الجنان و مجموعة ورّام
حکایت  :همانا این گروه بد نهاد و یادگاران فرعون و شدّاد نشنیده اند که آن آرایش محفل هستی و خوان ساالر
مواید آدابِ حق پرستی ،جناب مستطاب رسالت مآب (ص ) وقتی طعام تناول میفرمود ،شخصی سیاه فام که آبله
برآورده و اعضایش پوست افکنده بود درآمده در پهلوی هر کس مینشست ،تنفّر نموده از پهلوی او بر می خاست .
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آن فرستادة ربّانی از روی شفقّت و مهربانی او را در پهلوی خود جای داد و نیز در خبر است که آن جناب با بعضی
از اصحاب در خانة خود طعام میخورد  .سائلی بر در ایستاده به مرضی که باعث تنفّر و کراهت طبایع می گشت
مبتال بود .سرور اخبار وی را بار داده ،چون داخل شد بر ران مبارک خود او را جای داده فرمود :طعام بخور  .مردی
از قریش ازین واقعه یا از آن سا ئل منق بض و درهم گشته از علّتی که بر وی بود کراهت نمود .نمرد تا خود نیز به
چنان علّتی مبتال گردید ( .واعظ قزوینی ،1215 ،ص 12ب)  .خالصة این حکایت در مجموعة ورام آمده است ( .ابن
ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص) 939
فرد متکبّر در اثر خبث طینتی که آن صفت پست و شیطانی در نهادش می گذارد رو به تحقیر دیگران میآورد و
این تحقیر باعث خشم پروردگار میشود ؛ چنانکه در روایتی امام صاد ق (ع ) فرمودهاند « :حواریون به عیسی بن مری م
(ع) عرض کردند .ای آموزگار خوبیها  ،ما را آگاه ساز که چه چیز سختتر است؟ فرمود  :سختترین چیز خشم
خدای عزوجل است .گفتند :در چه چیز از خشم خدا می توان پرهیز کرد؟ فرمود :به خشمگین نشدن  .گفتند :آغاز
خشم چیست؟ فرمود :تکبر و خود بزرگ بینی و تحقیر کردن مردم»( .قمی ،ج  ،1939 ،ص ) 912
حکایت  :در «مجموعة ورّام» آورده که حضرت سلیمان بن داود (ع) چون صباح می کرد از جوانب و اطراف
وجوه ا غنیا و اشراف را به نظر در میآورد تا به مساکین و درویشان می رسید  .پس نزد ایشان مینشست و میفرمود
که « :مسکین مع المساکین » یعنی من درویشی می کنم و با مسکینان همنشینی میکن م (واعظ قزوینی ،1215 ،ص 11؛
ابن ابی فراس ،ج ،1913 ، 1ص .)931این حکایت از حکایات معروف زندگانی حضرت سلیمان است ( .مجلسی ،ج
 ،1424 ،14ص  .) 29بنابر این حکایت تواضع دلیل حقارت نیست و فرد متواضع برای رضای خدای در برابر
مساکین تواضع میکند .
حکایت :9گویند یکی از هوشمندان به هارون الرّشید گفت :انّ تواضعک فی شرفک اشرف لک من شرفک
یعنی شرف تواضعی که با وجود این بزرگی کنی برای تو بیش از شرف بزرگی توست .هارون تحسین این سخن
کرد .دیگر گفت  :آنکه کسی که خدای تعالی او را در خلقت حسن صورتی و در حسب قدر و منزلتی و در مال
وسعتی ،کرامت کرده باشد و او در جمال عفّت ورزیده دامنِ پاک دامنی به دنس هوس نیاالید و در مال شیوة سخا را
شعار خود ساخته با دوستان و بینوایان مهربانی نماید و در حسب طریقة تواضع را مسلوک داشته با کافّة خلق خدا
به شکستگی و فروتنی مسلوک فرماید؛ نام وی در دیوان الهی از زمرة خاصّان حق نوشته میشود .گویند هارون
کاغذ و دوات طلبید و این کلمات را به دست خود نوشت( .واعظ قزوینی ،1215 ،صص  .) 11- 15این حکایت
در مجموعة ورام به صورت خالصه و ساده آمده است ( .ابن ابی فراس ،ج ، 1913 ،1ص  .)931- 935این سخن را
امیرالمؤمنین (ع ) به فرزندش محمد حنفیه میفرماید « :تواضعُ ک مِ ن شرفِ ک اشر فُ لک مِن شرفِ ابائک؛ اینکه
تواضع کنی و از شرافت خانوادگی خود دم نزنی ( و به اعمال خداپسندانه سرگرم باشی ) از شرف آباء و اجداد برای
تو شریفتر است»  ( .ابن بابویه ،1921 ،ص ) 121
 .2راهها ی درمان تکبر و خود پسندی
آنچه از سخنان واعظ و ابن ابی فراس در این فصل برمیآید چنان است که به شیوه های زیر میتوان فرد
متک بّر را درمان نمود و مورد وعظ قرار داد:
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 - 1توجّ ه به آغاز پیدایش که نطفه ای پست بیش نبوده است .
 ناپایداری سرمایه های آن  :گاه فنا و نیستى و ناپایدار بودن سرمایه هاى مادى را مجسّ م مىکند و گاه هشدارمىدهد که همین سرمایه هاى شما ممکن است دشمن جانتان شود .گاهى با ذکر سرنوشت مغروران تاریخ ،همچون
قارون ها و فرعونها به انسانها بیدار باش مى دهد و گاهى دست انسان را گرفته و به گذشته زندگى او یعنى زمانى
که نطفه بى ارزش و یا خاک بى مقدارى بود مى برد ،و یا آینده او را که نیز همین گونه است در برابر چشمانش
مجسم مى سا زد ،تا بداند در میان این دو ضعف و ناتوانى ،غرور ،کار احمقانهاى است ( .رک .آیه  1سوره طارق؛ آیه
 2سور ة سجده و  92سور ة قیامت؛ آیات  45تا 41سوره کهف ؛ آیه  55سوره توبه)
 - 9ضعف انسان  :خداوند روى سخن را به پیامبر (ص ) کرده ،9مى گوید :در روى زمین از روى کبر و غرور ،
گام برمدار .اشاره به اینکه افراد متکبر و مغرور غالب اً به هنگام راه رفتن پاهاى خود را محکم به زمین مىکوبند تا
مردم را از آمد و رفت خویش آگاه سازند ،گردن به آسمان مى کشند تا برترى خود را به پندار خویش بر زمینیان
مشخص سازند!
 - 4پیروی از سیره پیامبر ( ص) و اما مان ( ع)  :پیامبر (ص) بر روى خاک مى نشست و غذاى ساده همچون
غذاى بردگان مىخورد و از گوسفند شیر مى دوشید ،بر االغ برهنه سوار مى شد  .این گونه کارها را حتى در زمانى که
به اوج قدرت رسید  -مانند روز فتح مکه  -انجام مى داد ،تا مردم گمان نکنند همین که به جایى رسیدند باد کبر و
غرور در دماغ بیفکنند و از مردم کوچه و بازار و مستضعفان فاصله بگیرند و از حال توده هاى زحمت کش بیگانه
شوند .در حاالت على (ع) نیز مى خوانیم که او براى خانه آب مىآورد و گاه منزل را جارو مىکرد .در تاریخ امام
مجتبى (ع ) مىخوانیم که با داشتن مرکبها ی متعدّ د ،بیست مرتبه پیاده به خانه خدا مشرّ ف شد و مىفرمود  :من
براى تواضع در پیشگاه خدا این عمل را انجام مىدهم.
 - 5آگاهی از کرامت نفس انسان  :چون روح ملکوتی است ،جنسش جنس عظمت است؛ زیرا جنس ملکوت
عظمت است .وقتی انسان خود ملکوتی را احساس کند تن به حقارت نمی دهد« :من کرُمت علیه نفسُ ه هانت علیه
شهواتُ ه؛ هر کس که کرامت نفس خودش را احساس کند شهوات در نزد او کوچک و حقیر می شود» (نهج البالغه /
حکمت  .)443انسان وقتی که آن «خود» ش را که از عالم عظمت و عین عظمت است احساس کند ؛ تن به حقارت
نمیدهد ،مثل یک آدمی که یک تابلوی بسیار عالی ،مثالً تابلوی رافائل را میبیند ،ارزشش را درک میکند و محال
است که بتواند اجازه بدهد که یک کثافتی ،آلودگیای در آن قرار بگیرد ،چون عظمت آن را احساس میکند .انسان
چون خودش را به علم حضوری درک میکند که از عالم قدرت است ،از ضعف و ناتوانی تنفّ ر دارد؛ یعنی وقتی
کرامت نفس خودش را احساس میکند  ،تن به ضعف و زبونی نمیدهد ،غیبت نمیکند؛ زیرا بر طبق روایات حس
می کند که غیبت ،عجز و ناتوانی است  .تکبر نم یکند چون می فهمد تکبر ناشی از حقارت نفس است .
 - 1انجام فرایض دینی :از این رو خداوند بندگانش را به وس یله نمازها و پرداخت زکاتها و سختی روزه
داری در روزهای واجب (از گزند ابلیس) حراست نموده ،تا اعضا و جوارحشان را آرام سازد ،و دیدگانشان را فرو
افکند  ،و جان هاشان را فروتن کند ،و دل هاشان را نرم سازد ،و خودبینی و بزرگ منشی را از آنان بزداید .
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 - 3در پیش گرفتن تقوا :راه درمان عجب در درجه اول تقواست  .اگر انسان متقی باشد ،روشن بین تر است ؛
زیرا تقوا صفای روح میآورد ؛ تقوا آن تیرگیهایی را که باعث می شود انسان از روشن بینی هایی که مخصوص خود
اوست استفاده نکند ،از بین میبرد  .شما اگر نسبت به موضوعی تعصب بورزید نمی توانید آن طوری که هست
بگیرید .تقوا گرد و غبار تعصب را پاک میکند  ،کینه توزی را فرو مینشاند .در نتیجه عقل ،آزاد فکر میکند  .چرا تقوا
بینش را میافزاید ؟ زیرا تقوا که آمد ،طمع نیست ،عجب نیست ،هوا و هوس نیست ،گرد و غبار نیست ،روشنایی
است .تقوا صفاست ،صاف بودن فضای روح است .تقوا راه درمان بسیاری از رذایل اخالقی است( .واعظ قزوینی،
 ،1215صص ) 35- 91
تواضع هم در زندگی علمی و فرهنگی انسان اثر می گذارد؛ زیرا افراد متکبّر به خاطر تکبّرشان از رسیدن به حق
محجوبند و هم در زندگی اجتماعی؛ چون افراد متواضع از محبوبیّت فوقالعاده ای در اجتماع بهره می گیرند و همه
مردم برای آنها احترام خاصی قائلند و هم در رابطه انسان با خدا مؤثّر است  .روح عبادت ،تواضع و کلید قبولی آن
فروتنی است .
 .3ریا و سمعه در ابواب الجنان و مجموعة ورّام
از نظر اسالم ،ریا مطرود است و کسی که ریا میکند ،مؤمن نیست .قرآن در آیه  92سوره نساء می فرماید  :آنان
که اموال خود را به ریا و خودنمایی میبخشند و به خدا و روز قیامت نمی گروند یاران شیطان هستند و هر که را
شیطان یار باشد یار بسیار بدی خواهد داشت .ریا به شکلهای مختلف بروز و ظهور مییابد .گاهی تفاوت گفتار و
کردار است؛ گاهی تفاوت کردار آشکار و کردار پنهان است ،گاهی اختالف ظاهر و باطل است ،گاهی دوگانگی
سخن و انگیزه است  .فرد ریاکار سعی دارد هر کاری که انجام میدهد آن را به رخ دیگران بکشد تا مورد تشویق
قرار گیرد  .این مسئله امری فراگیر است .در هر حال سعی دارد به خاطر کار خوب تشویق شود  .اگر در کارهای
اجتماعی فعالیت میکند انتظار تشویق دارد .اگر همسری است که زحمت میکشد آن را بیان میکند .اگر درس
میخواند انتظار تشویق دارد و خالصه هر کاری که انجام می شود در انتظار تشویق مردم است  .انگیزه اقدام ریاکار،
قدردانی دیگران است و اگر از آنها قدردانی نشود دیگر آن عمل را تکرار نمیکنند  .بدترین ریا ریای در عبادت
است .بطالن عبادت با ریا چند گونه متصور است :
 . 1عبادت تنها به قصد خودنمایی و نشان دادن به دیگران انجام گیرد .
 .عبادت هم به قصد امتثال امر خدا و هم به قصد خودنمایى انجام گیرد؛ بدین گونه که هر یک از ریا و امتثال
در عبادت دخیل باشد و مح رّک عبادت کننده هر دو امر ،توأمان باشد .
 . 9هر یک از ریا و امتثال امر ،انگیزه اى مستقل براى عبادت باشد؛ به گونه اى که هر کدام بدون ضمیمه دیگرى
براى صدور عبادت از فرد کافی باشد؛ هرچند هر دو در عبادتى جمع شدهاند .
 . 4امتثال ،انگیزه اى مستقل باشد؛ به گونه اى که به تنهایى در صدور عبادت از فرد کا فى باشد؛ لیکن ریا انگیزهاى
تبعی باشد؛ به گونهاى که به تنهایى مح رّک شخص بر عبادت نگردد (نراقی ) 1923 ،ب ،ج  ،ص 11
 .1- 6آیات ریا و سمعه در ابواب الجنان و مجموعة ورّام
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آیه :1از آن جمله حضرت بیچون ـ عزّ شأنه در سورة «ماعون» میفرماید :فَوَیْلٌ لِّ لْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَن
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِینَ هُمْ یُرَآ ؤُنَ :ای به نمازگزارندگانی را که ایشان از نماز خود فراموش کاران و غافالنند .آنان که
ایشان ریا میکنند( .واعظ قزوینی ،1215 ،ص) 31
واعظ و ابن ابی فراس که این آیه را ذیل ریا آوردهاند ( ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص )942یعنی آنان طاعت
خود را برای ثنا یا فایدة دیگر از فواید دنیوی به خلق می نمایند و در نظر ایشان جلوه میدهند .
آیه  :و نیز در سورة «کهف» فرموده :عزّ من قایل فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَآ ء رَبِّهِ فَلْیَ عْمَلْ عَمَ الً صَالِحاً وَ لَایُشْرِکْ بِعِبَادَ ه
رَبِّهِ أَحَداً (واعظ قزوینی ، 1215 ،ص 31؛ ابن ابی فراس ،ج ، 1913 ، 1ص .)942هر که امید دارد که ادراک ثواب
پروردگار خود کند یا از عذاب خدا می ترسد پس باید که کند عملی شایسته و شریک نسازد به عبادت پروردگار
خود احدی را.
 .2- 6احادیث ریا و سمعه در ابواب الجنان و مجموعة ورّام
حدیث : 1از آن جناب منقولست که فرمودند :اتّقوا الشرک االصغر .گفتند :یا رسول اهلل ،شرک اصغر چیست؟
فرمود :ریا و سمعه (واعظ قزوینی ،1215 ،ص 31؛ ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص .)943این حدیث را ثعلبی نیز
در تفسیر ریا ذیل سورة ماعون نیز آورده است ( .ثعلبى ،ج 1412 ،1ق ،ص ، 29ح ) 112
حدیث  :از آن سرور (ص ) در خبر است که« :ا نّ اخو فَ ما اخا فُ علیکم الشرکُ االصغرُ ،قالوا و ما الشرکُ
االصغرُ یا رسو لَ اهلل؟ ق ال الریا ،یقولُ اهلل تعالى یوم القیامه اذا جاء النا سُ باعمالهم» یعنی خوفناک ترین آنچه می ترسم
از شما شرک اصغر است .گفتند  :شرک اصغر چیست یا رسول اهلل؟ فرمود :ریا ،آنگاه این مضمون ادا فرمودند که :
خدای عزّ و جلّ در روز قیامت وقتی که پاداش عمل بندگان میدهد به اهل ریا می گوید که :اذ هبوا الى الذین کنتم
تُرائُ ون فى الدنیا ،فانظروا هل تَجِدون عندهم من جزاء! ؟ یعنی بروید به سوی آن کسانی که ریا میکردید و عملهای
خود را در نظر ایشان به قصد انتفاع جلوه میدادید .آیا می یابید در نزد ایشان مزد و پاداش عمل های خود را؟ (واعظ
قزوینی ،1215 ،ص 31؛ ابن اب ی فراس ،ج ،1913 ، 1ص .) 943این حدیث در کتب متعدّدی چون  :جامع السعادات،
ج  ،ص 32؛ بحار األنوار ،ج  ،3ص929؛ منيةالمرید ،ص 913عد ة الداعی؛ ص  92ذکر شده است .
حدیث :9جناب اقدس نبوی (ص) روایت کرده اند آنچه خالصة مضمون آن اینست؛ که در روز قیامت سه
کس را پیش از همه نزد خدای تعالی برند :مردی که قرآن حفظ کرده باشد و شخصی که او را در راه خدا کشته
باشند و آن کس ی که او را مال بسیار داده باشند و او بذل کرده باشد  .حق تعالی خطاب به صاحب قرآن ـ یعنی به آن
مرد قار ی گوید :تو را توفیق دادم تا قرآن آموختی؟ گوید :بلی ،ای خداوند و موالی من .گوید :به آن چه کردی؟
گوید :بار خدایا ،آن را در نماز قرائت کردم و در آ ناء لیل تالوت نمودم .حق تعالی گوید :بلی ،اینچنین است .امّا،
برای من نکردی بلکه قصد تو آن بود که مردمان گویند که فالن کس قاریست  .تو را امروز بر من ح قّی نیست و اجر
آن عمل همان مدح تو بود و بس  .صاحب مال را گوید که :تو را مال بسیار دادم به آن چه کردی؟ گوید :بار خدایا،
نفقه کردم و صدقه دادم  .گوید :چنین است؛ ولیکن قصد تو به آن این بود که مردمان گویند که فالن کس مرد سخی
است .پس تو را امروز نصیبی نباشد و مزد تو همان ثنای مردمست و به آن شهید خطاب فرماید که :نه من تو را
قوّت و شجاعت دادم؟ گوید :بلی ،در راه تو جهاد کردم تا مرا کشتند .گوید :قصد تو آن بود که مردمان گویند که
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فالن ،مرد شجاعست پس تو را بیش از آن مدحت نصیبی نیست  .پس فرمان دهد تا هر سه را به دوزخ برند ( .واعظ
قزوینی ، 1215 ،ص 33؛ ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1صص ) 943- 942
ریا موجب دورى از خداوند و نابودى عمل است .انسان را از خدا دور مىکند؛ زیرا ریاکار از قدرت خداوند
غافل مى شود و به جاى توسل به او در انجام کارهاى خود به غیر خدا متوسّل مىشود  .عمل را نابود مىکند؛ زیرا
کسى که عملى را براى غیر خدا انجام دهد پاداش آن را نیز باید از غیر خدا طلب کند و غیر خدا از دادن پاداش
ناتوان است  .خداوند در روز قیامت به ریاکاران مىگوید :پاداش کارهایتان را از کسانى طلب کنید که براى آنها کار
کرده اید پس بنگرید که آیا در نزد آنها پاداشى براى شما وجود دارد! ؟ (نراقی  ،ج  ،1929 ،ص ) 923
حدیث : 4از طبیب دارالشّفاء دین مبین حضرت امیرالمؤمنی ن (ع ) مأثور است که فرمودهاند  :لِلمرائی ثال ثُ
عالمات :ینشط إذا کان عند ال نّاس و یکسل إذا کان وحدَه و یُح بّ أن یُحمدَ فی جمیع أموره :مرایی را سه نشانست :
یکی آنکه چون در نظر مردمان عبادتی کند وی را نشاطی باشد و آن عبادت را از روی شوق به جا می آورد  .دوم
آنکه چون تنها باشد در عبادت کاهلی کند و گزارش آن بر وی گرانی نماید  .سوم آنکه در هر امری از امور وی
دوست دارد که مردمان او را بستایند و ثنای وی نمایند ( .واعظ قزوینی ، 1215 ،ص  2؛ ابن ابی فراس ،ج، 1913 ،1
ص) 952
ا گر ریاکار در جلب نظر مردم موفق شود و تا مدتى مردم از او به نیکى یاد کنند به تدریج از خدا غافلتر
مىشود و گمان مى کند که این خود اوست که مى تواند نیک نامى را براى خودش فراهم آورد .غافل از آن که
خداوند ستارالعیوب ،زشت کارى و ریاکارى او را پوشانده است  .این غفلت موجب مىشود او در ارتکاب این گناه
اصرار ورزد و تیرگى قلب خود را افزایش دهد .
یکى از آثار ریا این است که ریاکار قبل از هر کس دیگرى ،دچار سوء ظن مىشود .او مانند هر خطا کار
دیگرى دیگران را به کیش خود مىپندارد .در نتیجه اعمال مرد م صالح را با بدگمانى مى نگرد و احتمال مىدهد که
آنان نیز همچون او ریاکار باشند  .چنین فردى از آثار مثبت همنشینی با صالحان محروم مى شود و از فواید حضور در
اجتماعات معنوى بىبهره مى ماند .
حدیث : 5از حضرت عیس ی (ع ) مرویست که به حوارّیین می گفتند که« :اذا کان یو مُ صومِ احدِکم فل یَدهُ ن رأسَ ه
و لحیتَ ه و یمسح شفتیه لئالّ یَری النا سُ انّه صائ مٌ و اذا اَ ع طَی بیمینه فلیُخفِ عن شماله و اذا ص لّی فلیَرخُ سترَ بابه ،فان
اللّه یُقسّم الثناء کما یُق سّم الرزق»  :روزی که احدی از شما روزه باشد باید که سر و ریش و لبهای خود را چر ب
کند تا مردمان در نیابند که او روزه است و چون به دست راست خود عطایی کند از دست چپ خود مخفی دارد .
یعنی در اخفای صدقه ،نهایت مبالغه نماید و می تواند مراد این باشد که به دست راست اگر صدقه دهد چنان مخفی
دهد که اگر کسی در جانب چپ او باشد واقف نگردد و چون نماز گزارد پردة در را فروبندد( .واعظ قزوینی،
 ،1215ص 21؛ ابن ابی فراس ،ج ،1913 ،1ص) 943
پس به تعبیر واعظ طالب سعادت باید مراقب خود باشد ،و حال و موقع را در نظر بگیرد ،و بنگرد که کدامیک
از دو حالت پنهانی و علنی برای او به خلوص نیت و قصد قربت نزدیک تر و از ریا و فریبکاری و تزویر و دیگر
آفات دورتر است همان را برگزیند ،و به ریسمان غرور نیاویزد ،و فریب مکر و نیرنگ شیطان را نخورد  .مثالً اگر
طبع او مایل به پنهان داشتن آن است ،و میبیند که انگیزه این میل حفظ جاه و منزلت و بیم افتادن از چشم مردم
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است ،یا ترس اینکه مردم او را خوار انگارند و دهنده را بخشنده و نیکوکار نگرند ،یا تشویش اینکه وقتی مردم آگاه
شوند که چیزی گرفته دیگر به او نمیدهند در این صورت باید علنی بگیرد؛ ز یرا اگر «داء دفین » (بیماریی که پس از
پنهان بودن آشکار شود و به سبب آن شر و فساد به وجود آید) را همچنان در نفس نگه دارد ،و به مقتضای آن عمل
کند ،هالک میشود .در همان کتاب از جناب مستطاب نبوی (ص) منقولست که انّ فی ظلّ العرش ثالثه یُظِلّهُمُ ا هللُ
یومَ القیامةِ تحتَ ظِلِّ عَرشِهِ یَومَ الظِ لََّ إالَّ ظِلُّه  :رجالن تَحابّا فی ا هلل و افترقا علیه ،و رجلٌ تَصدَّق بیمینه صدقه
فأخفاها عن شماله ،و رجلٌ دعَته امرأ ٌة ذاتُ جمالٍ فقال  :انّی اَ خا فُ اهللَ ر بّ العالمین .
حاصل مضمون آنکه سه کسند که در روز قیامت که هیچ سایه غیر رحمت الهی نیست ،اهلل تعالی ایشان را در
سایة عرش و پناه حمایت خود جای داده ،از تابش آفتاب جان گداز آن روز محافظت میفرماید :اول دو مرد که با
هم دوستی کنند و آن دوستی از برای خدا باشد ،نه جهت حصول مقاصد دنیا و همچنان بر آن دوستی از هم جدا
گردند .دو م مردی که به دست راست خود تصدق کند و آن تصدق را از دست چپ خود پنهان دارد  .چنانکه مذکور
شد  .سو م مردی که زن صاحب ج مالی او را به خود خواند و او گوید که من از خدا می ترسم .یعنی از خوف الهی و
اندیشة پادشاهی به گِرد آن عمل نگردد (واعظ قزوینی ،1215 ،ص  23ب)  .در مجموعة ورام چنین آمده است :
پیامبر ( ص) فرمودند :در سایة عرش – آن روزی که جز آن سایه ،سایة دیگری نیست – مردی است که با دست
راستش صدقه دهد و دست چپش نداند ،و از این جهت است که امتیاز عمل نهانی بر عمل علنی هفتاد برابر است .
(ابن ابی فراس ،ج ، 1913 ،1ص ) 943
 .4راه های درمان ریا از واعظ قزوینی و ابن ابی فراس
مال واعظ در مجالس خود مطابق مجموعة ورّام پیش رفته و عین اً از احادیث این کتاب بهره برده است  .بنابراین
آنچه از راه های درمان ریا را بر گرفته از این ابی فراس بر منبر ذکر کرده چنین است که :
 - 1توجّه به خشم و غضب الهی؛ ریا کردن در انجام عبادات و اوامر االهی در حقیقت نوعی استهزا و مسخر ه
کردن دستور پروردگار است و موجب غضب او خواهد شد .
 توجّه به خلف وعدهها ،نا سپاسیها و فراموش کاریهای مردم ،اگر انسان توجّه کند بسیاری از مردم درمقابل خدمتی که به آنها میشوند ناسپاس اند و اصالً خدمات و نی کیهایی را که در حقشان میشود به حساب
نمیآورند تا به فکر قدردانی و جبران آن باشند و گروه زیادی از آنان که خدمات و نی کیها را به حساب میآورند
خیلی زود آنها را فراموش میکنند ؛ و برخی از کسانی که قصد جبران کردن دارند قدرت و امکانات این کار را
ندارند؛ و کسانی هم که بتوانند سپاس و تشکّری به جا آورند تشکّرشان ارزش چندانی ندارد؛ در حالی که خداوند
هیچ عمل خیری را که خالصانه انجام شده باشد بی پاداش نمی گذارد و هیچ عملی را فراموش نمیکند؛ زیرا بر همه
چیز آگاه است و بر انجام هر کار و دادن هر پاداشی توانا است .
 - 9توجّه به قدرت خداوند در تسخیر دلها و قلبها ؛ انسان طبیعتاً دوست دارد مورد تشویق و محبّت مردم
باشد و همه از او به نیکی یاد کنند ،اما باید توجّه داشته باشد که قلوب مردم و جلب محبّت آنان به سوی افرادی که
خالصانه اعمال نیک را انجام میدهند به دست او است .پس اگر اعمال خود را خالص کنند قطعاً مدح و ستایش و
قدردانی مردم را نیز خواهند داشت .
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 - 4توجّه به این که ریا نابود ک ننده اجر و پاداش اخروی اعمال انسان است؛ کسی که توجّه داشته باشد که
عملی که ذره ای ریا و نا خالصی در آن وجود داشته باشد در پیشگاه خداوند متعال فاقد هر گونه ارزش و پاداش
است و خداوند هیچ اجری به آن نخواهد داد ،متوجّه میشود که عمل ریایی باالترین خسران است .
 - 5عا دت دادن خود به این که اعمال و کارهای نیک خود را در پنهانی انجام دهد .
نتیجه گیری
با دقت در مجلس هشتم و نهم ابواب الجنان واعظ قزوینی نسبت به تأثیرپذیری از مجموعه ورام نتایج زیر حاصل
شد :
 . 1واعظ به تقلید از ورّام بن ابی فراس سه نوع کبر و غرور را معرفی میکنند:ک بر در برابر پروردگار ،کبر در برابر
پیامبران ،کبر در برابر بندگان
 .شیوه های درمان فرد متکبّر از نظر واعظ و ابن ابی فراس عبارتند از  :توجّ ه به آغاز نطفه انسان ،ناپایداری سرمایه
های آن ،ضعف انسان ،پیروی از سیره پیامبر (ص) و امامان ( ع) ،آگاهی از کرامت نفس انسان ،انجام فرایض دینی،
در پیش گرفتن تقوا
 . 9بدترین ریا ریای در عبادت است .بطالن عبادت با ریا چند گونه متصور است :
الف .عبادت تنها به قصد خودنمایی و نشان دادن به دیگران انجام گیرد .
ب .عبادت هم به قصد امتثال امر خدا و هم به قصد خ ودنمایى انجام گیرد .
ت .هر یک از ریا و امتثال امر ،انگیزه اى مستقل براى عبادت باشد .
ث .امتثال ،انگیزه اى مستقل باشد؛ به گونه اى که به تنهایى در صدور عبادت از فرد کافى باشد؛ لیکن ریا انگیزهاى
تبعی باشد؛ به گونهاى که به تنهایى محرّک شخص بر عبادت نگردد.
 . 4راه های درمان ریا از دیدگاه واعظ و ابن ابی فرا س چنین است :
الف .توجّه به خشم و غضب الهی .
ب  .توجّه به خلف وعدهها .
ت  .توجّه به قدرت خداوند در تسخیر دلها و قلب ها .
ث  .عادت دادن خود به این که اعمال و کارهای نیک خود را در پنهانی انجام دهد .
پی نوشت ها :
 . 1تا چند قرن پس از وی مرکز تشیّ ع و فقاهت بوده است .
 .ظاهراً مه لّب بن ابی صفرة ازدی است که از طرف عبدالملک بن مروان حاکم خراسان بود ( .ابن کثیر الدمشقى،
1321م ،ج ،3صص ) 44 – 49
 . 9وَال تَمْش فی األَ رْض مَرَ حًا إِنَّ کَ لَن تَخْرِقَ ا ألَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجبالَ طُوالً ( اسرا) 93 : 13 :
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