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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 ها سپاسگزاری

نگارش  ی کسانی که در همه دریغبی  زحماتاجب می دانم از بر خود وبدین وسیله 

به خصوص استاد راهنمای . صمیمانه تشکّر و قدردانی نمایم ند،ا هرا یاری نمود بنده ،این رساله

آقای دکتر شعبانلو و جناب  :ناب آقای دکتر فرزاد و استادان محترم مشاورعالیقدر، ج

این جانب را مورد  ی خود های مدبّرانه و دلسوزانه اهنماییکه با ر،خانم دکتر ایشانیسرکار

محترم  رئیسزحمات در ضمن مراتب سپاس قلبی خود را از . لطف و عنایت خویش قرار دادند

ی  ی همهدارم و برا جناب آقای دکتر محمد نژاد اعالم میدبیّات، و دلسوز پژوهشکده زبان و ا

 از همسرسپاس همچنین . خواهانم شادکامیسالمتی و از درگاه ایزد منان این بزرگواران 

    .متحمّل شدندهای زیادی را  در طول نگارش این رساله سختی کهفداکار و فرزند عزیزم 

 

 

 

 

 

 

 چهار
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 :تقدیم به

آموزگارانم فراز و نشیب زندگی، نخستین  پردر این وادی م که گواربزرروح پدر و مادر 

  .در درس صداقت و راستی بودند

 . است مشکالت زندگی یار و همراهم بوده فداکار و مهربانم که همواره درتقدیم به همسر 

 . دانمش که عزیزتر از جان می «سید مبین»دلبندم تقدیم به فرزند 
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 چکیده 

سپس  تصوّف در هم آمیخت؛ با اي نقطه بود، در شده آغاز زهد با کهی اسالم و یرانیا فانعر

ادبیّاتی خلق گردید که به آن  تحت تأثیر اندیشه هاي مالمتی و قلندري، وارد مرحله ي جدیدي شد، و

 ازر که تظاه ریا و. ي این ادبیّات، همانا ریاستیزي است عصاره. گفت «مغانه«یا  «ادبیّات قلندرانه»توان  می

ی ـتهمیان  ،از درونبه تدریج جامعه را ، همچون آفتی توانند می ،هاي اخالقی هستند رذیلت ي هجمل

 مناسبی همواره محمل ی نیزفارس وادبیّات زبان ي گستره.سوق دهند نابودي و فساد پرتگاه به ساخته،

ار ـي ک هـزي را سرلوحـریاستینی که از نخستین شاعرا. وده استـب اجتماعی –طرح مباحث اخالقی براي

ریا و  هاي مختلف در این پژوهش جنبه.  هستندغزنوي و عطّار نیشابوري سنایی اند،  دادهخویش قرار 

، در قالب جداول و نمودارهایی به  ، شناسایی گشتههاي سنایی و عطّار یوان اشعار و منظومهدر دستیزي ریا

 همچنین این شاعران .است ـ تحلیلی، مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاي ـ ي مقایسه صورت آماري و به گونه

هاي  و انگیزه  دادهنکوهش قرار  انتقاد و ها و اقشار مختلف اجتماع را مورد ریاکارانی از گروهدر آثار خود 

به ، که دراین رساله به تفصیل اند ها به ریا و تظاهر برشمرده مادّي و معنوي مختلفی براي روي آوردن آن

در : ، از جملهاند نمودههایی نیز براي رهایی از ریاکاري پیشنهاد در ضمن راهکار .است ها پرداخته شده آن

 .پیش گرفتن راه عشق و عرفان و ورود به خُم وحدت و خروج از آن با یکرنگی

 . عطّار، سنایی ،ریاستیزي ریا، :کلید واژه ها
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 مقدّمه  -1

 مسئلهبیان  -1-1

در و  باشد می« ریا»هاي زشت اخالقی و مهلکات نفس انسانی   بی تردید، یکی از منفورترین پدیده       

 به شمارهاي اخالقی  رذیلتي  هجمل ازر تظاهانسانی، ریا و  اصیل باورها و عقایدو   ي ادیان آسمانی همه

باورهاي اصیل یک جامعه را از  و ها ارزش واجتماع، فرد درنهاد شدن متمکّن با توانند می کهاند، مدهآ

     .دکشانن نابودي و فساد پرتگاه به تدریج به و دـی سازنـته ،درون

آیات و و در 1آید به شمار می اخالقی هاي از بیماري یکی «ریا» اسالمهاي دینی  آموزه بر اساس      

هاي مختلف مادي و  شخص ریاکار، اغلب با انگیزه .است بسیاري به پرهیز از آن توصیه شدهث احادی

کسب مال وثروت، جاه و مقام  درصدد ،اخالقی پسندیده ازخصایل برخورداري به تظاهر با و معنوي

 . است اقشار مختلف اجتماع درمیان خود مطلوب منزلت ودست یافتن به

ي جوامع   رواج آن در همهلی و، اند ل ریا وتظاهر دست به گریبان بودهه با معضجوامع بشري هموار         

ثیر عوامل متعدّدي به أاست، بلکه در یک جامعه گاهی تحت ت  ي زمان ها به طور یکسان نبوده و در همه

 بر نیز است وضرورت مبارزه با این بیماري بنیان برافکن و یک بیماري مُسري و فراگیر درآمدهصورت 

همواره امري ، هاي برون رفت از آن راه همچنین تالش براي یافتن ها و عواقب آن و خورد جدّي با زمینه

 .است گشتهحیاتی تلقّی 
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اجتماعی به مبارزه  مصلحان اجتماعی بزرگی در برابر این رذیلت اخالقی وآفت در طول تاریخ،        

  عرفانی -ات تعلیمی اخالقی و تعلیمی، خصوصاً در ادبیّعرصه ي زبان و ادبیّات فارسی نیز در .اند برخاسته

اند و به  قرار داده کار خویش ي را دست مایه آن و اشکال مختلف ریا ، موضوعفارسی، شاعران بزرگی

 .اند شاعري پرداخته

سپس  تصوّف در هم آمیخت؛ با اي نقطه بود، در شده آغاز زهد با کهی اسالم و یرانیا عرفان

ادبیّاتی خلق گردید که به آن  دیشه هاي مالمتی و قلندري، وارد مرحله ي جدیدي شد، وتحت تأثیر ان

 .ي این ادبیّات، همانا ریاستیزي است و عصاره. گفت «مغانه«یا  «ادبیّات قلندرانه»توان  می

انتقادي فارسی به این موضوع  ادب در ادبیّات تعلیمی ــ عرفانی وي نخستین شاعرانی که  از جمله

ا موشکافی ودقّت نظر خود به ب آنان اند، سنایی غزنوي و عطّار نیشابوري هستند، کنش نشان دادهوا

ر ریا و ـها و مظاه جنبه ضمن بیان و اند واقف بودهها و مضرّات این بیماري اخالقی و اجتماعی  آسیب

 .اند ار خویش قرار دادهـک ي هـزي را سرلوحـه، ریاستیـر به مبارزه برخاستـف تزویـهاي مختل هـگون با ،نفاق

این ها و دالیل هر یک از  انگیزههاي مختلف ریا،  جنبه و تحلیل عالوه بر معرّفی ،در این رساله       

به  آنان از نگاه در اجتماع هاي ناپسند تظاهر و نیز تبعات رواج این خصلتبراي مبارزه با ریا و  بزرگان

ستیزي ریاریا و تا تصویري روشن از امر  گیرد، میو بررسی قرار مورد نقد  تحلیلی، –اي  اي مقایسه گونه

 .آید به دست هاي سنایی و عطّار در دیوان اشعار و منظومه

 اهمیّت و ضرورت انجام پژوهش    -2-1

همچنین  و ها، تبعات رواج آنها و  خورد جدّي با زمینهبر با ریا و تظاهر و ضرورت مبارزه      

مان،  هاي دینی و اخالقی فرهنگ ما و به خصوص براساس آموزهدر  ،ها از آنهاي برون رفت راهکار

  .گردد میامري حیاتی تلقّی  همواره
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م و پژوهشی مستقل، منسج -جز در مواردي پراکنده  –ي ادب فارسی از آن جا که تا کنون در عرصه       

جام چنین است؛ لذا ضرورت ان گرفتهآثار سنایی و عطّار صورت ن ستیزي درهمه جانبه از منظر ریا و ریا

ي در آثار هاي مختلف ریا و ریا ستیز ن از یک سو جنبهتا بتوان بر اساس آ ،شد پژوهشی کامالً احساس می

بتوان زوایاي پنهان  اي مورد بررسی قرار داده از سویی دیگر مقایسه –اي تحلیلی  این بزرگان را به گونه

مالمتی فارسی را با استناد به شواهد مثالی در آثار منظوم این  –تفادي دیگري از ادب تعلیمی و نیز ادب ان

 .نمود  روشنشاعران برجسته 

 اهداف پژوهش -3-1

 اهداف اصلی ●       

 .عطّار در آثار منظومشان ي سنایی و ریا و تبیین رویکرد ریا ستیزانه هاي مختلف جنبه ترسیم –یک       

    هاي مختلف روي آوردن افراد به ریا و تظاهر از نظر سنایی  انگیزهو دالیل شرح و بیان عوامل و  -دو

    .با استناد به شواهد شعري آنان و عطّار     

 اهداف فرعی ●

و  اجتماع که در آثار منظوم سنایی و عطّار به دلیل ریاکاري  معرّفی طبقات و اقشاري از -یک        

    .اند  مورد انتقاد و نکوهش قرار گرفته تظاهر

   در امور شرعی و گري و سطحی نگري  ي ریاکاري و تظاهر، با قشري رابطهشرح و توضیح  -دو        

ریا  از منظرو قلندري هایی از ادب مالمتی  نبهاز نگاه سنایی و عطّار و روشن نمودن ج گري صوفیه

 .    سنایی وعطّاري  قلندرانهناد به اشعار به خصوص با است ستیزي
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 پیشینه پژوهش   -4-1

مرتبط با آن در قالب مقاله، پایان  هاي ي این رساله، پژوهش ي پیشینه جستجو دربارهتحقیق و  پس از

 :  ها می پردازیم ه طور خالصه به معرفی برخی از آنب. ندنامه وکتاب، شناسایی گردید

 عنایت اهلل ،زاده مرجع سعیده: ننویسندگان آ« آن در اشعار جامی تزویر و انعکاس ریا و»ي  همقال -1

 شماره 1396بهار و تابستان « کاوش نامه زبان و ادبیات فارسیکه در  احمد امیري خراسانی  ،پور شریف

در این مقاله ضمن بیان شواهد مثالی از اشعار جامی سرانجام به این نتیجه می . است یدهبه چاپ رس  34

هایی از متصوّفه در اطراف یک شیخ و سکونت  گروه نمایی، تشکیل دوران وي ریا، صوفیکه در رسند 

. مردم، بسیار رواج داشته است ي هاستفاده از دین و باورهاي خالصاندر خانقاه براي مقاصد مادّي و سوء

فریبی   هایی از مردم ، با انتقاد از این رذیلت اخالقی، گوشه«الذّهب سلسلة»ویژه در  وي در اشعار خود، به

پیروي از همچنین و مردم را به آگاهی و شناخت و  است ساختهخود را برمال  هزاهدنمایان و ریاکاران زمان

مردم، از رواج ریا  کردن تا از رهگذر آگاه، خواند می  فرا متظاهر کارانسیرتان مخلص و دوري از ریا  نیک

 .جلوگیري نماید

حافظ »سید حسن امین، چاپ شده در مجله ي : نویسنده« ریا در شعر حافظ زهد ریایی و زهدِ»مقاله ي  -2

هاي  سامدلی با بمثا این مقاله  با کم ترین شرح و تحلیل، صرفاً به ذکر شواهد. 94، شماره 1391خرداد «

 . است ز دیوان حافظ بسنده نمودها« زهد ریایی»و « زهد و ریا»

 -صفحه  18)  «کوثر معارف»: مجله .دفاکرمیبدي، محمّ: نویسنده، (ره)در اشعار امام خمینی ریا ستیزي -3

با ویژگی ریاستیزي ایشان در این مقاله نیز شواهد مثالی از دیوان امام در ارتباط . 3، شماره1386( 21تا 3از 

 . گردد مطرح می

https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/975580/%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-(%d8%b1%d9%87)?q=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&score=43.28827&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/79524/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a8%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/364/%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81
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اردشیر : پدیدآور« در شعر ناصرخسرو، سنایی و حافظتزویر و ریا »: نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان -4

سیدمهدي خیراندیش؛ دانشگاه پیام نور شیراز، : عبداهلل رضایی؛ استاد مشاور: حسین آبادي؛ استاد راهنما

سنایی می پردازد تا حدود زیادي با  آن جا که به ریا و تزویر در شعرنامه به خصوص در این پایان . 1389

خلق توجّه شده  به موضوع ریا و تزویر به عنوان یک سوکند  پیدا مینیز م پوشانی موضوع این رساله ه

همراه  یذکر شواهد مثال صرفاً باتربیتی به آن پرداخته شده است و  -از منظر اخالقی تر بیش است و

و  پر رنگی داردبسیار نقش ریاستیزي که در شعر سنایی  بحثاست که آن هم کامل نیست و به  شده

سخن چندانی به میان نیامده است، امّا  ي و ریاستیزي و تقابل آن ها با یکدیگرنمادهاي ریاکارین به همچن

ریا و تزویر توضیحات خوبی داده شده است، نیز بیان کلیّات و تعاریفی درباره از نظر ذکر شواهد مثال و 

  . دنکه گاهی با این رساله منبع مشترک دار

 :هایی مانند فرقهشد؛ بنابراین  یده میکشریا و تظاهر به افراط بارزه با مدر گذشته گاهی اوقات، امر 

ـط با آنان صورت هایـی مرتب ـود آمدند و در این میـان، پژوهشباطنیّـه، مالمتیّـه و قلندریّـه به وج

 : همچون. ي این رساله به شمار آورد پیشینهي  ها را نیز از جمله آنتوان  است که می گرفته

بررسی )« ه در آثار منظوم قرن هشتمي مالمتیّ بررسی اندیشه»: ي کارشناسی ارشد با عنوان ن نامهپایا -5

: ااستاد راهنم ؛محمدي علی جان: آورپدید (خجندي موردي شعر سلمان ساوجی، عماد فقیه و کمال

براساس . 1395، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زهرا پارساپور، :وراستاد مشا ؛طاهره ایشانی

ظاهرگرایی،  خودپرستی، ریا، آن، مبارزه با هدف بنیانگذاران اي است که ه، اندیشهتیّمالمنامه  این پایان

سلمان ساوجی،  .خواهی، مریدپروري، و مرادپرستی بود طلبی و عافیت و عجب، عیبجویی، شهرتکبر

مضمون و  مسلکِ قرن هشتم هجري هستند که عارف خجندي از جمله شاعران وکمال فقیه عماد

 هاي این شاعران به اندیشه که حاکی از آن است ،نتایج تحقیق .اند تی را در شعر خود آوردهمالم ي اندیشه

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=علی جانمحمدی&basicscope=5&item_id=875832
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=طاهره ایشانی&basicscope=5&item_id=238280
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ه توجّ «توجهی به رد و قبول خلق بی»و  «دوري از ریا وتظاهر» و «ستیز با کبر و عجب»: مالمتی همچون

 .   اند زیادي داشته

 هاي هـکار و اندیشـزي از افـمس تبریرپذیري دیوان شـتأثی»با عنوان  ي کارشناسی ارشد پایان نامه -6

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،تراب جنگی قهرمان: ااستاد راهنم ،مهرداد حسن پور :پدیدآور« قلندریه

ه قدم مالمتیّدر همان مسیر نیز هاندیشه قلندریّ یابیم که پژوهش درمیبا مطالعه این  .1395 ،تهران مرکزي

بر اساس  .اند هون بودبسیار تندروتر و بی پرواتر از مالمتیّ ،قلندریون با این تفاوت که است؛ هبرداشت

دوري »یا  «نمایی مومن»صرفاً مبتنی بر اخالص در برابر ،نقلندرا می یابیم که رفتاردري این پژوهش  مطالعه

هاي  گرایانه در قبال گونه ندگان باطننمای ،قلندریان و مالمتیان .تاس بوده «ریا»و  «اخالص در عملاز 

اوج  .است داشته ها آن ي روح تأثیري فراوان برتصفیّه ،انتقاد که نیروي مالمت و، مقدّس مآبی بودند

در دیوان  "قلندر "ي  ژهتوان با جستجوي وا یم ه مصادف است با روزگار مولوي، کهشکوفایی قلندریّ

به وجوه  ،ها بوده هایی که خاصّ آن اش، رند، خراباتی، درویش و نشانهقالّش، اوب: رشمس و مترادفاتی نظی

شرع و مظاهر دینی، تظاهر به اظهار به خالف : مشترکاتی نظیر .ک میان قلندران و مولوي دست یافتمشتر

م توجّه به نام و ننگ، کنایه به زاهدان و صوفیان ریایی، بی اعتنایی و عدعریض ونوشی و میگساري، ت باده

مندي و  هخرابات و میخانه، رندي و قالّشی و اوباشی کردن، تظاهر به عالق :هاي بدنام مانند به مکان رفتن

هاي مقدّس با گرایش به آیین ترسایان، عدم توجّه به عقل و اندیشه در برابر عشق، تقابل قرار دادن نماد

که همگی به یقین . فقر و بی نیازي از دنیا و مافیهامیخانه و خرابات و نمادهاي آیین ترسایان، توجّه به 

ه است؛ او کامالً از کیفیّات روحی و اعمال نشان از تأثیرات فراوان و عالقه ي مولوي به فرقه ي قلندریّ

دسترس از که به راحتی  نماید می شاننان تشبیهچ گاهو است می ستودهآن ها را دران آگاهی داشته و قلن

   . داند ي انسان کامل می نمونه و بخشد زمینی میصیتّی قدسی و فراو ایشان را شخ گردند ، خارج میفهم

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهرداد حسن پور&basicscope=5&item_id=700765
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مهرداد حسن پور&basicscope=5&item_id=700765
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  هدر این کتاب جنبش قلندریّایشان  .ی کدکنی، تهران، انتشارات سخنشفیعاز« قلندریّه درتاریخ» کتاب -7

. شود میسه پیوست تشکیل  فصل و 67این کتاب از  .است دادهجانبه قرار  ل همهمورد تجزیه و تحلی را

الزمان فروزانفر به  بدیعي  هبه توصی این اثر را که  دارد اذعان می ،کتاب ه يعی کدکنی در مقدمدکتر شفی

مشغول ه طی و اسناد مربوطهاي خ یک سال به دنبال منابع و دیدن نسخ و  و چهل است هدست گرفت

 ، موضوع هقلندریّ و قلندر ي هواژ معناي  ه بهضمن بیان خاستگاه جنبش قلندریّ، کتاباین  در او .است هدبو

پیران  ی، قلندر در نظر سهروردي و جامی،سیاس جوي قدرت و  جست، ایرانیعناصر  و تابوها تجاوز به

ها موضوع مشابه دیگر  و ده مکتوبات قلندران قلندري، چهرۀ قلندري در آثار سنایی، عراقی و راه قلندر،

 .است پرداخته

هاي خود به  پژوهشپرداختن به موضوع اصلی ضمن درگاهی نیز برخی از پژوهشگران گفته نماندنا

   :می توان به موارد ذیل اشاره نمود دست آثار،که از این  اند زي نیز پرداختهکاري و ریاستیریا موضوع

معنی تأمّلی در » این کتابموضوع اصلی . ریان، انتشارات سخنرنامداپواز « ي لب دریا هگمشد»کتاب  -8

شاهد هستیم که بارها به تناسب موقعیّت به موضوع ریا گریزي و امّا است،  «و صورت شعر حافظ

در شعر حافظ، مظهر « پیرمغان»از نظر استاد ارجمند، ؛ به عنوان مثال نماید ظاهرستیزي حافظ نیز اشاره میت

  در نام او هم مثل این راست نمونی»: ایشاننماید که هست و به قول  می نان خود راستیزي است و چریا

 و تظاهرمظهر قرار داردکه« صوفی»و در شعر حافظ در مقابل پیر مغان « است تش تجسم یافتهشخصیّ

کنند، دو  هایی که در شعر حافظ زندگی می انسان»: پورنامداریان به طور خالصه از نظر .ریاکاري است

در شعر حافظ « ندریای وه دیگر که صاف و ساده و بیگرگروه آنان که اهل ریا وتزویرند ویک . اند گروه

 : ازعبارتند  ،کنند کسانی که ریا می

 « .... و قاضیان و ي صوفیان و زاهدان و شیخان و مفتیان و محتسبان  همه» 

 « کنند تزویر می چون نیک بنگري همه      می خورکه شیخ و واعظ ومفتی ومحتسب            »  -          
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 (11، ب 211دیوان حافظ، غزل )                                                                                                           

ي او به مقام  ی از اخالص و صداقت جویی و عقیدهاصرار حافظ در شرابخواري، ناش» از نظر ایشان       

فظ با اي است که حا سخن از شراب و شرابخواري وسیله. ..وجودي انسان در میان موجودات دیگر است 

رود که خاستگاهش انکار مقام برزخی انسانی و نمود اجتماعیش عیب  آن به جنگ ریا و تظاهري می

 :«ی خویش و عیب جویی از دیگران استپوش

 ي و ریایی نبود                   بهتر از زهد فروشی که درو روي و ریاست باده نوشی که درو رو»-          

 « ما نـه مردان  ریاییم  و حریفان  نفـاق                  آن که او عالم سرّست  برین حال گواست               

   (5و4، ب 21دیوان حافظ، غزل )                                                                                                          

نویسنده در این .اهره ایشانی، انتشارات دولت علماز ط« اجتماعی حافظ شیرازي -اشعار انتقادي»  کتاب -9

به موضوع گیرد  که حافظ در دیوان خود به کار می هاي انتقادي شرح و توضیح شیوهکتاب ضمن 

     پردازد  می... صوفیان، قاضیان، فقیهان و زاهدان، : اجتماع، مانند هاي مختلفی از وهریاکاري اقشار و گر

 از نمونه .دهد ها را مورد نقد و بررسی قرار می آن  ي ریاکارانه ، عملکرداستناد به شواهد شعريو با 

اذعان  حافظ. نماید می« خرقه ریایی»است که حافظ از  ، انتقاديگردد بیان میانتقاداتی که در این کتاب 

که از روي ریا پوشیده شود و آلوده به اي  ریا و ریاکاري، به ویژه از خرقه دارد که خداوند از هر نوع می

 : شرک باشد، بیزار است

 « که صد بت باشدش در آستینی     خدا زان خرقه بیزار است صدبار               »                   

 (3، ب483دیوان حافظ،غزل )                                                                                         

 

 


