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(حبوث اللغة الفارسية)

فرقۀ غالی ومنحرف؛ شیخیه وانشعابات آن در عراق
أ .م  .محمد عيسى كاظم
كلية االداب /جامعة واسط
«بابیه و بهائیه»
چکیده
«شیخیه» نام فرقه ای از غالیاا اتاک اه طر دا طن قار اخیار از شاییه ادادیاه ااطا شاطو اتاک یارنا
ه هدیشه نشیطو انط خنط را شییه اداد دیرف

شیخیه ،طر عی حال

ننط عقایطی طارناط اه دشابت انانا

آنها را اا عقایط شییه اداد یب طانتک دقاله حاضر نالش اتک ارای شناخک ن اررت علت یطایش غلان،
دؤتا

شایخیه  ،نیریااک ایا فرقاه اه دانرط اعنارار علداا قرارعرفاک ،انشایاااک ن عتانرش آ طر عارا

اتک
آنچه طراارۀ عقایط انحراف شیخیه ن انشیاااک آ  ،از آ ادله د ننا اه احث دیااط اتادان  ،غلان
طر دنرط اایگاو ادادا (ع) ،ر

رااع ،حیاک اتدان ادام دهطی ،اعنقاط ااه النهیاک اشاخا

ن نتاال اتاالم

اشارو رط
ناژو های لیط  :غلن  ،احدط احتائ  ،دیارزا علا دحداط شایرازی (ااا))  ،دیارزا حتاینیل نانری (اهاا
هللا)
مقدمه
انحراف یاا غلان فرقاه هاا ،ادار اطیاط نیتاک ،الباه هدیشاه ننیااا انحاراف ن بار ،یاا ااا انگیازو هاای ن تاان
نشیدان  ،یا از اهت ن خرافاک افراط ن نا آعاه درطم  ،ای أنا یهنر ن رناج طاشنه اتک
فرقه شیخیه  ،ننع از نشیع اطیط اتک ه طر قر هاطهم دیالطی(انایات قار تایزطهم هااری) طیاط آداط
شیخیه از دذه) شییه ادادیه دنشی) شطو اتک  ،دؤت

آ یک رنحان شیی  ،شایال احداط احتاائ  ،اانط ،

ه اه ناتدا ایهار ایض نیریاک اطیط خنط طر دنرط دیاط ن دیراج ن ادادک  ،یرنان چنط یافاک ن رنش
نازۀ طر دیا شیییا

طیط آنرط

آرا ن نیریااااک شااایال احتاااائ
ریدخانیه  ،ااقریه ن

ااا

از نی ااعاااث ایاااااط ن یاااطایش عااارنو هاااای دخنلاااف شااایخ  ،دانناااط :

عشنه اتک عالنو ار آ  ،ایض از افبار نی را  ،اتنری ارای یطایش فرقاه هاای

دنحرف طیگر ااایه ن اهائیه شطو اتک
اا نناه اه آثار ن نایاک دهد

ه ار آرا ن نیریاک ای فرقه دنرن) اتاک ،آشانای ااا عقایاط دهام ن ا ال

ایشا ن نقط آ  ،اضافه اه شناخن انشیاااک ای فاررقه  ،ضارنری ااه ناریر دا رتاط ن از چناط اهاک طارای
اهدیک فرانان اتک :
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از آ اهک ه شیال احتائ از علدای شییه انطو اتک ن اه عطم ن انن ای شیخیه ن شاییه قائات اانط

ن ای طن را یب د طانط
شیخیره تر دنشأ اررخ از عرنو های ن فررقه های دذهار داننط ؛ اراایه  ،اهرائیه د ااشط ه ایاط از

-2

شیخیه اه لاا
-3
د

فرقه دذها طر آدطنط

دالغا شیخیه  ،اه افراط تاطو شییه ادادیه  ،شیخیه را شییه ا یت ن یرنا راتنی ائده (ع) دیرفا
ننط

-1

غلن ن علت یطایش آ

« ُ
غلُن» ار نز فُیُنت  ،د طر فیت «غَل یَغلُن» ن اه دین افراد  ،ارن اع  ،اااررفن ن نااانز از حاط ن
حطنط هر چیز د ااشط لذا نقن قیدک چیزی از حط دیدنت خنط اارنر د رنط  ،اه آ «غات» ( ،اه دینا
عرا ) د عنینط
عرچه لدا نیطی نیز اه دینای افراد ن ناانز از حط د ااشط  ،ادا لداا غلان طر ااای ااه اار اارطو دا
شنط ه ناانز از حط زیاط ااشط اناارای  ،هرعاو ای

لده طر دنرط دینقطاک طین نداذها ااه اار رنط ،ااه

ایا دیناتااک  ،ااه انتااا چیاازی را ااه اااه آ اعنقاااط طارط ،از حااط خاانط  ،اتاایار فراناار ااارطو اتااک (فرنشااان ،
)25 : 1378
اا شااک  ،اشاانای ریشااه هااا ن علاات اااه نااانط آنرنااطو غلاان ،طر اتاایاری از داانارط ،دا ننانااط افااراط را از
عرفنار شط طر ای طام خدرناک رهاای اخشاط لاذا داا اینااا ااه شابت دخن اری ااه ارخا از عنادات نعلات
یطایش غلن اشارو د
-1-1

نیم:

اهت ن ناطان ؛ یب از علت دهام طر ن انذ افباار اادات ن عقایاط فاتاط دیاا یاک عارنو ناانط

اهت طر ارخ از افراط آ اه شدار د آیط هدی تااطع ن اهالاک اایش از حاط دناا) شاطو اه عاطو ای ااه
راحن آنرا طتنانیزی ارای اننقاات طاط افباار خانط ااه طیگارا قارار طاطو ن از ایا راو ااه اهاطاف تان خانط
طتک یاانط (نگ حاا زاطو)114 : 1392 ،
-2-1

نتنته شیدان ؛ شیدا هدیشاه طر دای هتاک ،ناا انتاا را عداراو تاازط ن طر ایا دتایر

دنفق نیز د شنط قات نیال ﴿ قات فاِ ِیزنِكَ أل ْغ ِنیَن ُه ْم أاْ َد ِیی إر ِعاَاطَكَ ِد ْن ُه ُم رط ،دگار اناطعا خاال

نان از

دیا آنها
-3-1

نی ااک قند ؛ نی ) اه دنر ل یب از ریشه های اخنالف اتک ،ادا نی ) قایلاه ای

اه عننا یب از انناع آ طر دیا اعرا) اه شطک رایج انط ن هدی دتئله قاات از اتاالم نیاز هدانارو ااعاث
انگ ن خننریزی د عشک

ع ناه اناط اه نقنا « ُدتایلده اذا)» اطعاای یااداری ارط ارخا از یارنانش

ع ننااط  « :دااا دا طاناایم ااه ان طرنغگاان ن یااادار اتااالم راتنگنتااک ادااا ناازط دااا طرنغگاانی از قایلااه راییاای
دحان) نر از راتنگنی از قایله دضر اتک »(نگ رنح هللا )21 : 1389 ،
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عاداات فدااری ن رنان ا ؛ انتااا از لحااای فدااری طارای ح ا

ارضا ای ح

خااطا ااانی د ا ااشااط ااارای

خطا انی ن طی طنتن عاه اه خدا د رنط از تنی طیگر یبا از خ ن ایاک طرننا

اشر راحک دلا اتک ند خناهاط ااا اناط

ناالش ن یدانط راها

ننااو ااه دقاام عاال ارتاط انیانگاذاری

فرقه های انحراف اا آعاه از ای ندایالک طرنن انانا  ،اهاطاف فرقاه هاای خانط را ناندانط دا

نناط  ،اه

د ننانط انانا را اه ارضای خناتنه های طرنن آنا طر نناو نری ن راحک نری ن تهت الن النری راو
ددب ارتانط (هدا )22 :
عادت تیات ؛ اتنیدار ارای اینبه طی را از

-5-1

انرک فیاات اینطازناط ،نآ را ااه یاک عادات

نخااطیر داااطت ننااط  ،ن هدچناای ااارای اهااطاف اتاانیداری نضااط انتااان خاانط را ا اارار ااار نقنیااک فرقااه هااای
انحراف ن رهارا آ طاشک ،ننا چنی

تان دنفق د شننط ایض اازار طتاک ایشاا قارار دا طاط ،داثال:

اتنیدار اا نقنیک انیه دال فرقه های انحراف آنها را طر عرایش طاط درطم دخ ن ا انانا اه تادک خانط
یاری د

ننط ،ن اطن شک هطایای داال ارزشادنط طر ااذ) اناناا  ،ااه نیاژو اناناا تتاک عقیاطو ،دنفاق

عدت د

نط

-6-1

خنط خناه ن هنا رتن ؛ اتیاری از درطم اا آنبه حقیقک اارای آنهاا رنشا اتاک ن اادات

را اه خنا د شناتنط اه طلیت هنا رتن ن ُح) دقام ااه ااای آنباه طر راو حاق عاام ارطارناط  ،راو اادات را
د

یداینط افراطی خنط خناو ن ااو دل) ن هنا رتک ارای آنباه دانقیین

تا) نناط  ،رنح اااو دلاا را

اه نانط د آنرنط آنگاو درطم تاطو طت ن از هده اا ا خار یا تنط ان ن دغرر  ،از آنهاا یارنی ارطو
عادت اقای آ را د شنط (حتین )28 :1387 ،
فرقه شیخیه)

 -2شیال احتائ (دؤت

شیال احدط ا زی الطی دیرنف اه «شیال احدط احتائ » از اهال احتا طر داو را) تاات  1266هار
( 1753دیالطی) اه طنیا آدط طر تات  1186هر

یین

از آنبه ایتاک تاات از عدارش عذشانه اانط نارک

الط رط ن اه دنینر ت) دیارف عازم راال دیل نناف اشرف شط (ر ک حتین  70 :1387 ،ن)71
شیال طر طر

ن داال

احث دشاهیر علدا شر ک رط:



آقا ااقر نحیط اهاهان



تیط دهطی احر الیلنم



دیر تیط عل دااداائ

نا آنبه شیال احتائ

از آرائه شرح ار نا) «نا رو» عالده حل  ،از اانا) درحانم آقاا تایط دهاطی

احر الیلنم ن درحنم آقا تیط عل

اح) ریار ن درحنم شیال ای ار اا شایال خضار اشاف الغداا ااه اخاذ

طراا اانهاط طر رنایک ن طرایک نائت عرطیط
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شیال احتائ خنط را از دقام اانهاط اارنر د طانتنه ن طر ننشنه های خنط تخ از طیط ادادا ن ع نگان
اا آنا د ع نه اتک (ر ک نا

 4 : 1357 ،؛ نقنی )45 : 1388 ،

شیال د عنیط « :د طر انایت اه ریاضک اشنغات طاشنم ،
یباا ادع انطنط

شا طر عالم خنا) طیطم ه طنازطو اداام طر

د دننتت ن دنشاث اه ذیت طادا حضرک ادام حت دانا (ع) شطم نعرر رطم اه

چیزی درا نیلیم نیط ه هر نقک درا دشبل رنی طهط اخنانم ن یب از شدا را طر خنا) اایانم ن آ دشابت
را تئنات نم نا انحالت حا ت آیط »(ننباان )37 : 1364 ،
شیال احتائ  ،علیرغم طاشن شهرک فرانا ن ار خنرطاری از شاعرطا فرانا ن اشانهار ااه علام ن نقانا
ن ریاضک  ،اخادر ارخ از آرا ن نیریاک  ،از ناحیه ی ارخ از عالدا ن انطیشدنطا دیرنف هم ع ار
خنیش  ،اا اننقاط اطی ن حن نب یر رن ارن شط
احتائ طر تات  1201هر ش  ،از ردانشاو عازم دشاهط اانط  ،طر دیاناه ی راو طر قازنی نانق
شیال دحدط نق ازغان

ه هداننط طیگر ازرعا قزنی  ،شیال احتائ را دحنرم دا طاشاک  ،طر دالا

نی را طر اا) «دیاط اتدان » انیا شط ن
دااطله ی ای درفطارا

طاشاک

ایا یافک نل ای

از شنیط
ایا

نیار

اتال ان  ،شطیطا ً اه نی اعنرار رط آ الته ااا

ار نانط چن  ،اطات اه دیا درطم شایطو شاط ن ااه ناطریج

علدا از شیال احتائ طنری اتنه ن ناری خنط را از نی ااراز ندنطنط
ر

الطنله  ،عل نق دیرزا  ،ه طر آ زدا حا م قازنی اانط  ،دالتا اارای آشان علداا  ،ااا حضانر

آ طن نرنی) طاط  ،نل ای اار دااحثاا آناا  ،ااه نب یار احتاائ دناار شاط حبام نب یار شایال  ،طر شاهرهای
دخنلف ایرا ن عرا ن عراتنا دننشر شط عاطو ای ااه طفااع از شایال ارخاتانه  ،عاطو ای تابنک ن ارخا
طیگر  ،حبم نب یر نی را نأییط ندنطنط
از علدا ن ازرعان

ه شیال ن یرنانش را نب یر ندنطنط  ،عاارننط از :



دال دحدط نق قزنین



شریف الیلدا دازنطران (اتناط شیال ان اری)



شیال دحدط حت ( اح) نا) اناهر البالم )



شیال دحدط حتی ( اح) ف نت) (نیا  30 : 1387 ،ن )31

شیال احتائ طر تات  1241هر

( 1826دیالطی ) طر دیانه راو ت ر حج طر عذشک ن طر دطینه اه خااک

ت رطو شط  ،ن طر رنزهای ایان عدر خنیش ن ایک ندانط اه شااعرطش تایط اایم رشان اانشای
ااشط تیط ایم رشن
انطنط ؛ عرنه

ا

نی

راال را اایگاو خنیش قرار طاط درطم راال طر طنرا ان اه طن طتنه نقتایم عرطیاطو

ه از نی یرنی د

رطنط دیرنف اه « شک تری» انطنط  ،زیرا طر شک تر داارک ادام
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رطناط نطشادنا ان را «ااار تاری» دا نادیطناط  ،زیارا طر اااری تار دااارک

ادام حتی نداز د عزارطنط ( النرطی )354 : 1971 ،
 -1-2دهدنری نیریاک شیال احدط احتائ

ه دنرط اعنرار علدا قرارعرفک عاارننط از :

 -1-1-2نی عقیااطو طاشااک ااه دی ااندی چهااارطو عانااه  ،یین ا

یااادار (

) ن حضاارک فاددااه ن ادادااا

طنازطو عانه  ،علک نبنی ن اه نانط آدط اها ن تا) نانط آ د ااشنط ؛ آنا خلق د
طهنط  ،آنا زنطو رطو ن د راننط

نناط ن رز دا

()1

 -2-1-2اعر انتا خنط را اک نط ن از نااتنگ های طنیای طنر شنط  ،د ننانط از راو خنا) ااا یبا
از دی ندی چهارطو عانه ارنااد ار قرار ندایط طر ای هنگام علنم از راو دی نم اه نی ترازیر د شانط
ن رطو ها نار د رنط
 -3-1-2انتا طن اتط طارط ؛ یب « هنر قلیای ( » )2ن طیگر «

نری » انلا هداا اتام لدیاف ن

یریف انتا اتک ه داطو ثااک انتا ن نیژع های آ را اه هدراو طارط ادا اتط « نری» ه ارعرفناه
از فضنرک ن نیرع های دنانط طر ارط انترا اتک ن ای فضنرک ن نیرع ها داانع از
شاطاا آ د عرطط شیال دینقط اتک ه انتا

ا

ا ا ن لدافاک ن

از دار ، ،اتام « انری» ان نیاز از دیاا دا رنط ن

طر رنز قیادک اه نی ااز ند عرطط ن چیزی ه طر آ هنگام اه نی ااز د عرطط اتم «هانر قلیاای » خانط
اه آتدا رفنه اتک نه اا اتط

نری
را نحلیت ندنطو اتک ؛ یین :

شیال اا ای نیریه ته دتئله طین ن عدیق فلت


دیراج اتدان رتنت خطا (



حیاک ادام دهطی طر دنت یش از یازطو قر



دیاط اتدان

)

ان نااه ننهااا زداای دحشاار را « هاانر قلیااای » دا طانااط ؛ البااه دینقااط اتااک ااه دیااراج یااادار اااا اااطن غیاار
عن ری خنط اه آتدا رفنه اتاک ن نیاز اداام زداا ااا ایا ااط «هانر قلیاای » طر شاهر « ااالتاا ن ااالقاا
( »)3زنطع د
 -4-1-2ر

نط
راااع  :دق انط آ تاک  ،اه طر دیاا شایییا  ،شاییا اادل ناانط طارط اه ناتادا فایر

دیا ادام دهطی ن درطم اتک (یین آناا دینقطناط اه دریاق نیاااک خا اه  ،ا

از نانا) چهارعاناه ؛ «-1

عثدا ا تییط عدری  -2اان ای ر دحدط ا عثدا  -3اان القاتم حتی ا رنح نناخن  -4اان الحت علا
ا دحدط تدری» ار خالف اعنقاط فقیها ن دحطثا شییه دتطنط نشطو ن هدچنا راو نیاااک خا اه  ،د نانح
اتک ن شیال احدط احتائ ن ت

اانشی نی تیط ایم رشن را نای) خا
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 -5-1-2ا نت طی را چهار نا د طاننط  :ننحیط  ،نانک  ،ادادک ن ر

رااع آنا  ،دیاط ن عاطت را از

ا نت عقایط ند شدارنط ؛ زیارا  ،اعنقااط ااه ننحیاط ن ناانک  ،خانط دتانلزم اعنقااط ااه قارآ اتاک ن چان طر
قرآ عطالک خطا ن دیاط ذ ر شطو اتک لزند نطارط ه طن ا ت را طر نار ننحیط ن نانک قرار طهیم
ای عقیطو ار خالف عقایط شییه اتک ن دتلدانا اه دنر عدنم  ،دیاط را از ا نت طی دا
«ر

از انط

رااع» دنا) اخنالف ن انشیا) شیخیه ن

طانناط دارح

طتنانیزی ارای اطعاای اطیاط ااه ناام «ااایاک»

شااط(ر ک حتااین  84 : 1387 ،؛ الاانرطی 352 : 1971 ،ن 353؛ ننباااان  47 : 1364 ،؛ نیااا : 1387 ،
 32ن )33
 -3فرقه های دنشی) از شیخیه
 -1-3ااایک  :یب از انشیاااک شیخیه  ،ااه طتاک دیارزا علا دحداط شایرازی  ،دلقا) ااه «ااا)» نأتای
شااط ااایااه ان را «حضاارک اعلا » ن «نقدااا انل ا » هاام لقاا) طاطو انااط نی طر انت دحاارم تااات  1235هاار
ددااق  13ا ننار  1819دیالطی طر شیراز اه طنیا آدط طر ایام انط
از طنیا رفک ن از آ

اطرش را تایط دحداط رضاا شایرازی

تیط عل دحدط  ،نحک الاک ن تر رتان دااطرش فادداه اایگم ن طایا خانط ااه ناام

تیط عل طرآدط
تیط عل دحداط طر انط
الیاا

نن تاد طایا خانط ااه دبنا) شایال دحداط عاااط اه طر دحلاه قهانو انلیاا – ایاک

– فیل شیراز ناقاع اانط فرتاناطو شاط ن تاالیا طراز طر نازط شایال طر

خناناط ن ننشان ن خناناط ن

قتدن از اطایاک فارت ن عرا را طر ای دبن) آدنخک (طهخطا  ،ج)32 :1372، 9
اا ای حات  ،یرنا ااا) تایط علا دحداط را طر

نخناناطو دیرفا دا

رطناط ناا ااه ا ادالح ان را ادا

قلدطاط ننط ن اا ای اطعا انناننط دیازو انط تاخنا ن لداان را اه از زااا ان اااری شاطو  ،ثاااک ندایناط ن
هده را آیاک ن نح خطا اطاننط نل دطار
عل دحدط دطن اه دبن) ارای نح یت ن طر

()4

ه از ن) خنط آنهاا طر طتاک اتاک نشاا دا طهاط اه تایط
خنانط رفنه اتک(حتین )85 : 1387 ،

تیط عل دحدط را طائیش اا خنط از شیراز اه انشاهر اارط ن ان ناا تا ایتاک تاالگ نازط طائایش اانط طر
ایا اثنااا اااه اداانر رنحااان اشاانغات یااطا اارط ن انقاااک خاانط را اااه عااااطک ن ریاضااک د اارنف طاش اک ن د ا
خناتک رنحانیک تنارعا را نتخیر نط ! عاه ااری شاک ااام دا رفاک تارش را ارهناه دا تااخک از
هنگام یهر نا ع ر زیر ار آفنا) د ایتناط ن انراط ن اذ اار دخ ن ا زدزداه ن ناالنک دا

ارط طر

اریا ای ریاضک طشنار  ،طر هنای عرم انشهر  ،قنای اتد ان نحلیت رفناه ن نانع ننااا ع اا اار ان
عارر شط طائیش طر ار ان ترعرطا دانط ن هرچه ان را نط ن انطرز دا طاط تانطی ندا طاط ااناطا ان را
از ای اعدات داقک فرتا دنع د

رط نل ان از ادر طائ خنط تر د

یچیط ن اا نناه ان دخال ک د

ارط

تر اناام طائیش خشدگی شط ن اا دشنرک اراطرا ن فادیت خنط ان را اه اراال ن نااف فرتاناط(دهطیخا ،
 89 : 1346ن )90

-482-

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية /العدد الثالثون2018 -7-1 /م

تیط عل دحدط شیرازی  ،طر ایتک تالگ راه

(حبوث اللغة الفارسية)

اراال شاط ن داطک زداا

ننااه طر دااال

طر

تایط

ایم رشن شر ک ندنط ن طر ایتک ن یک تالگ اه ایرا اازعشک ن اه نالیغ دبنا) شایخیه رطاخاک (نیاا ،
)45 : 1387
طراارۀ نختنی اای

اه ااا) طعاننش را آغااز ارط  ،اخانالف نیار ناانط طارط

نفاه  ،اراال  ،دباه ن

انشهر  ،از شهرهای انط ه ع نه د شنط اا) از آناا اطعای خنط ددرح رطو اتک (تاتاا )63 :1395 ،
اطعای «ااایک» زدان آغاز شط  ،ه تیط ایم رشان از طنیاا رفاک ن تایط علا دحداط شایرازی اانشای نی
شط هدا عننه ه طر شرح عقایط قات ع نه شطم «شیخیه» طر دیارف طین فقد اه چهار ر
 -1ننحیط  -2نانک  -3ادادک  -4ر

اعنقااط طارناط :

راااع ؛ اعنقااط ااه شاییا ادات اه نیاااک خا اا اداام زداا دخ ان

انتک
شیخیه  ،شیال احداط ن تا

تایط اایم رشان را نایا) خاا

اداام زداا دا طانتاننط ایاط از دار ،تایط

ایم رشن ن اانشی شط تیط عل دحدط شیرازی طر تات  1260هر

نی فر اک را غنیداک شادرط ن از

اتنقاات عطو ای از شیخیه اتن اطو رط  ،ای را از اانشی اتناطش فرانار نهااط ن طر خاناا خانط  ،طر شایراز ،
نختنی ااار طعانک را ااه داال حتای اشارنیه آشابار تااخک ن خانط را «ااا)» اداام طنازطهام شایییا (یینا
ناتدا دیا درطم ن ادام زدا «ادام دهطی») دیرف
ارط اه اتارار ن حقاایق اازر ،ن دقاط

ارط نی اار ایا اعنقااط ا ارار طاشاک اه اارای ا

ازلا ن اااطی  ،اایاط دارطم ااه ناچاار از «طر» اگذرناط ن ااه حقیقاک

ارتنط لذا د ع ک « :درطم اایط اه د ایدا آنرناط ناا ااه داک دا – اه ناقاف اار اتارار هتانم – اار آ
اترار طتک یاانط » (ر ک حتین  90 :1387 ،ن )91
ان اا ننشن

نا) «ایا »  ،اطعای خنط دان ار ااایک ادام زدا (عج) را  ،اه ااایک ارای علم خطا نااطیت

ن ن تیر رط
اال) اینبه عل دحدط اه ای اطعا نیز ا ن ا نندنط  ،نی اا انبار خاندیک یادار اتالم (
دیرف ندنطو ن اه نتال احبام اتالم رطاخک ن االانر اینبه  ،ننیط آدط

)خنط را یاادار

یاادارا طیگاری را نیاز دا طاط  ،ن

تاار اناااام  ،خاانط را اااه دقااام النهیااک رتااانیط !!! ان اااا اتاان اطو از حاارنف اااااط ن اتاانطرت اااه دتااانی ااانط
حرنف عل دحدط (،)202اا عاطط حارنف لداا ر) ( ،)202خانط را ر) اعلا نادیاط ن اطعاای خاطای ندانط
(نیا )58 : 1387 ،
عل دحدط اا) طر تات  1226هر ش اه طتننر دحدط شاو قااار  ،طر قلیه چهریق آذراایاا زنطان شاط ،
ن ار آثر آنتک ،آشن) ها ن هرج ندرج های دخنلف طر نقااد شانر اارنز ارط ااا)  ،از قلیاا چهریاق ااه
ناریااز آنرطو شااط ن اااه طتااننر نا اار الااطی شاااو  ،ااه طر آ دنقااع نلییهااط ااانط  ،التااه اااا حضاانر علدااای
آذراایاا نشبیت شط  ،نا ارای اررت ن شاناخک اهنار عقایاط «ااا)» ،ااا حضانر ان دناایرو ای ار اا شانط ،
از ای دنایرو ایض از علدا اه شاها انن اا) ع نه انط  ،ادا ارخ طیگر ،احنداات طیانانگ ن ذیرفناه ن
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ان را درطی درنط ن طرنغگن ن ریاتک دل) شدرطنط ،اه قنت نی فننی طاطناط  ،ااا) ایاط از ایا التاه  ،ننااه
ناده ای خدا) اه نا ر الطی دیرزا ننشک
طر تات  1227هر ش  ،دحدط شاو قااار طرعذشک ن نا ر الطی دیارزا ااه عنانا چهااردی
ار نخک نشتک  ،ااایا اا اتان اطو از هارج ن دارج داییا

اطشااو قاااار

ایش آداطو اار اثار اننقاات قاطرک  ،ااه خ ان

طر

اتدام ن زناا طتک اه شنرش های زطنط فننه ااایا اار عرفک  ،االخرو اه طتننر ادیار ایار نزیار شااو،
طر رنز طن شناه ایتک ن ه نم شیاا تات  1266هر

د اطف اا ه اطهم نیردااو  1228هار ش  ،طر ناریاز ن

طر دقاااات ادیین ا اااالغ ااار طو هاازار ن اار ،عل ا دحدااط اااا) طر ت ا ت ا ن یااک تااالگ نیاار اااارا شااط(ر ک
دااداای )106 – 103 : 1393 ،
ایط از اعطام ااا)  ،تارا اااا ااه هداراو عرنها از ااایاا ااه اغاطاط فارار رطناط ن طر حاطنط یاازطو تاات
( 1280- 1269هر ) طر آناا اه نالیغ رطاخننط  ،نل ایهاار نن ار علداا ن دارطم نتااک ااه آنهاا ن شابایک ااه
طنلاک ایاارا دنااا) شاط ااه طنلااک ایارا از تاالدا عثدااان – عااط الیزیااز – ااه طر آ زداا ااار عاارا هاام
حبندک د

رط  ،نقاضا نط ه اااا هاای اداع شاطو طر اغاطاط را ااه ااای طیگار ناییاط ناط تالدا عثداان
اطر ندنط( حتین )101 : 1387 ،

طتننر ناییط ااایا را اه اتنانانت
 -1-1-3ارخ از احبام ااایک
-1-1-1-3

نااان) ادحااا ن از ااای ااارط ندااام ناا) طین ا  ،علد ا  ،اطا ا ن اخالق ا اااه غیاار از ناا)

دراند اه فرقا ااایه
-2-1-1-3

نااان) انهااطام اناهااا ن اقاااع رنی زداای  ،از یاااه نااا قااانر انایااا  ،ائدااه ن نداااد دتااااط ،

نیته ها  ،لیتاها  ،اک خانه ها ن هر انای
-3-1-1-3

ه اه اتم طیانک ااشط

تاخن خانه ها اه شبت دخ ن
ه

عراناهای

ه ان طتننر د طاط

احا نطاشنه ااشط  ،از آ اا) اتک

-4-1-1-3

هر ش

-5-1-1-3

نان) حج ایک شیراز  ،ار ندام درطا ااا طنیا (زنا از ای حبم داری هتننط )

-6-1-1-3

حالت انط لاا

-7-1-1-3

رنزو  ،ننزطهم رنز اتک ن رنز ایتنم رنز عیط فدر ن ننرنز اتک

ن

ااریشم  ،دال ن نقرو ارای درط

(نیا  60 : 1387 ،ن )61

خشننک ااایاه طر نانع خانط اا نییار اتاک  ،اگنناه ای اه هایم زداداطار یاالد  ،اارأک
یالدانه ی اا) را خنط نطاطو اتک
-2-1-3

()5

آثار تیط عل دحدط اا)
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تیط عل دحدط اا)  ،آثاری از خنط اه اای نهاطو اتک ه ارخ از آنهاا چااش شاطو ن اارو ای طیگار  ،ااه
طلیت شا ش های طاخل دیا
 -1-2-1-3ایا

یرنانش  ،هننز اه چاش نرتیطو انط ارخ از نا) های ان عاارک انط از :

()6

 -2-2-1-3ن تیر تنرۀ ینتف
-3-2-1-3

نج شأ

 -4-2-1-3طرئت التایه
-5-2-1-3

حی ا عطلیه

 -6-2-1-3احت الق
 -7-2-1-3ن تیر تنرۀ نثر
 -8-2-1-3ن تیر تنرۀ اقرو
 -9-2-1-3قینم ارتدا
 -10-2-1-3نا) الرنح
آثار اا)  ،غالاا ً اه زاا عرا ننشنه شطو ن ددلؤ از اغالد

رف ن نحانی اناط الاناه نی نشایطو اتاک

 ،ارای آنبه نشا طهط تخنانش رنگ قرآنا طارط  ،ع ناارش را ااتااع ن نز هداراو تاازط ؛ ن ااا آنباه ننهاا
دیازۀ خنط را هدی تخنا د شدارط  ،نبلف ن اانذات طر عاارانش آشباراتک (تاتا )67 : 1395 ،
-2-3
اها هللا اتک
اانط

اهائیاک  :فرقاه ای دنشای) از ااایاک اتاک  ،دنتان) ااه دیارزا حتاینیل نانری دیارنف ااه
()7

ان فرزنط دیرزا عاا

ننری اتک ه طر تات  1233هر

طر نهرا اه طنیا آداط طر تانی

ناازط ااطر ن اتاانگا ن دیلدااا خ ن ا اااه فراعاارفن علاانم ن فناان دقااطدان اط) فارت ا ن عرا ا

رطاخک ن اه طی تا) از رفن اه دطرته ا نیاز انط
 ،زلااف ن عیتاانی النااط عذاشااک ن ُااااه ن اله ا نرنیاا) طاط

از چنطی اه حلقاک طرنیشا
ا

ینتک ن داننط آنهاا

از آنبااه آناز طعاانک تاایط عل ا دحدااط اااا)

اننشار یافک  ،دیرزا حتینیل طعنک ان را شنیط ن اه تلک ا حا) ان طرآدط نی ه طر آ زداا  28تاات
ت طاشک اه نالیغ ن نرنیج ااایک رطاخک(ر ک دحدطی  14 : 1389 ،ن )15
ایط از اعطام اا)  ،یرنا ان عدندا ً اه دیارزا یحیا ( ، )8دیارنف ااه « اا ازت» ایداا آنرطناط  ،نلا
چن طر آ زدا دیرزا یحی ،نانزطو تاات ایشانر نطاشاک  ،زداام ادانر طر طتاک دیارزا حتاینیل اهاا قارار
عرفک (نیا )66 : 1387 ،
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حتینیل اها اه تا) قیام ااایا علیه طنلک قاااری چنط اار اه زنطا ارط  ،نی اارای ح ای ااا خانط را
(  1853دیالطی) اه هدراو خانناطو ن طن اراطرش ایرا را ااه ق اط عارا نارک ارط

طر تات  1269هر

طر آ طنرا عرا ازن دن رفاک طنلک عثدان انط
از عذشک  11تات از ناییط اها هللا طر اغطاط  ،نی ن اراطرش یحی  ،ن هدراهاا آ طن را از عارا
اه ترزدی عثدان ناییط رطنط ای عرنو

از ننقف ننااه طر اتانانانت  ،تاراناام طر تاات  1280هار

اه شهر أطرنه نارط شطنط ن طر ای شهر اای عرفننط نلا چان اهاا ن یحیا ااه شاطک ااا یباطیگر طشادن
د نرزیطنط ن شنار ن فننه دیا

یرنا آنها یش آدط  ،طنلک عثدان ناعزیر –

از چهار تات ن چناط دااو

اقادک ایشا طر أطرنه – هر طام را اه تنی فرتناط ن حتینیل اها را ااه عباا (از نناااع فلتادی )ن یحیا
ناییط رط (دااداای )231 : 1393 ،

ازت را اه ازیرۀ قار

اها هللا از  12اداطی ارنل  1285هر
نی طر تات  1309هر

طر شهر عبا تا

شط ن ناا ایاا عدار طر آنااا ااه تار اارط ،

طر  76تالگ طر هداناا از اها اراتک

اها هللا طر ایام عدر خنط چهار هدتر اخنیار رط  ،ن از آنا فرزنطا اتایار طارط نلا از دشاهنرنری
ترا نی  ،عاا

ه دلق) اه «غ

 ،دیرزا دحدط عل دلق) «غ
چنط رنز

أعیم»(از هدتر انت ن ازرعنری

تر اها ن نختانی اانشای نی)

أ ار»(از هدتر طنم) انطنط

از در ،اها  ،عاا

هدا فرزنطا

طر را عرط آنرط ن ن یک نادا ان را اار خناناط اه طر

آنها ن ری شاطو اانط  :قاط ا اد ینا األ اار ایاط األعیام أدارا ً دا لاط علایم خایار یینا  :هداناا غ ا ا اار
(دحدط عل ) را

از غ

اعیم (عاا ) ار عزیطیم  ،فردان از نزط خطاننط طانا ن آعاو اتک

ای ا دنضاانع را هدااا اهائیااا

ذیرفنااه انااط ن دنااری نرطیااطی طر آ نااانط نااطارط ( نااگ هد اا  234 :ن

)235
-1-2-3

ندننه از احبام اهائیا :

-1-1-2-3

دهارک  :از نیر فرقه اهائیک هده چیز اک اتک ن نااتن نانط نطارط ؛ چان ااه طتاننر

رهار آنا  ،هده چیز ندهیر شطو اتک
-2-1-2-3

نضن  :شتن طتک ها نا دم  ،ن شتن

-3-1-2-3

نداااز  :تااه عننااه نداااز طارنااط ؛ نداااز

نااا) نیتاننط شایال اهاا دا عنیاط  :هنگااد
تاانی دقااام دقااط

نرک  ،ن قرائک طن طعای یک تدری
ااغیر  ،نداااز نتااد  ،نداااز ایاار ؛ ااه الانااه هاار تااه

اه خناتانیط نداااز اخنانیاط ،

انرنهای خانط را ارعرطانیاط اااه

دا  ،ااه خطاننااط آناااا را دحاات دااناف داا) اعااال (ارناح ن دالئبااه)  ،ن دحاات نناااه اهااال

شهرهای اقا  ،ن د طر ادر ارای تان

ه طر آتدا ن زدی انط  ،قرار طاطو اتک
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(حبوث اللغة الفارسية)

رنزو  :طر ات نط داو اه دطک ننزطو رنز اتک ه از دلنع نا غرن) آفنا)  ،فقد ااا ادتااک

از طن دنرط ا ت ن شر) نحقق د یااط
-5-1-2-3

حج  :اه شارد اتانداعک اتاد ن داال اتاک ن ااا زیاارک دنازت تایط دحداط علا ااا) طر

شیراز  ،یا دنزت دیرزا حتینیل طر اغطاط دحقق د شنط
-6-1-2-3

النغ  :النغ طر تات انزطو اتک ؛ نتا ن راات طر ای دقام یبتا اتک

-7-1-2-3

حطنط  :از ازای زان ن زانیه  ،طفیه انت  ،نه دثقات  ،طفیاه طنم هااطو دثقاات ن طفیاه تانم

ت نشش دثقات اتک
-8-1-2-3

نباح  :حلیک ن حردک نباح اقار) اه ادنای ایک الیطت ناعذار شطو اتک

-9-1-2-3

اعر ز از شنهرش انرط نیانرط  ،د ننانط از ت طیگر حادله شنط

 -10-1-2-3عطط زنا  :زیاطنر از طن ز حرام اتک
 -11-1-2-3قاله  :اا)  ،د ییهرو هللا را قاله قارار طاط ن اهاا هللا دقار اتانقرار عارش دااارک را قارار
طاطو اتک (تاتا  128 : 1395 ،ن  129؛ ااغنری  63 : 1372 ،ن )64
-2-2-3

ارخ ا از عقایااط اهائیااا  :از لحاای عقایااط اهائیااا ؛ ایشاانر عقایااط آنااا را طر دحاانر دیاارزا

حتینیل اها هللا اتک  ،ه طر ایناا اه چنط ندننه اشارو د شنط
-1-2-2-3

نتال اتالم ؛ اا یهنر تیط عل دحدط اا) اتالم ایا عرفنه ن اینک طیا اطیاط یهانر ارطو

ن درطم اایط هدگ اهائ شننط
-2-2-2-3

شناخک اها هللا ؛ انلی چیزی ه ار انطعا ناا) شاطو اتاک  ،شاناخک دحات ناااش نحا ن

دلنع ادر هللا اتک  ،یین دیرفک اه دیرزا حتینیل اها هللا ه طر اثر ای شناخک اعدات قانت د شنط
-3-2-2-3

اها هللا طارای دقام النهیک ن رانایک اتک

 -4-2-2-3اها دژطو انایا عذشانه ن ااا) اتاک  ،یینا تایط علا دحداط شایرازی ااا) هام یاادار ن هام
دژطو رتا اها هللا انط ن اا یهنر ان قیادک ار ا شطو اتک
-5-2-2-3

عالنو ار عقایطی از ای قایت  ،ادرنز اهائیک اه آدنزو های طنازطو عاناه ای رطاخناه ن آنهاا

را نالیغ د ندایط ادنری از قایت  ،نحری حقیقاک  ،نارک نقلیاط  ،نداااق طیا ااا علام ن عقات  ،نحاطک اتاا
اطیا  ،نحطک عالم انتان  ،نرک نی ااک  ،ال ک ن دحاک دیا افراط اشر  ،نیطیت دییشک عدند  ،نتاانی
اال عدااند ن نحااریم انااگ از ادلااه ا اانت طنازطو عانااه

حقاان راااات ن نتااا  ،نیلاایم ن نرایااک ااااااری ،

اهائیک اه شدار د رنط( ر ک دحدطی  181 : 1389 ،ن )182
 -4عتنرش شیخیه ن انشیاااک آ طر عرا :
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(حبوث اللغة الفارسية)

ط نار علا نرطی اتااناط علام اانداااع  ،یراداان اعاطاط یاارنا شاایخیه طر عرا (علا الخ اان
دقط

طر شااهر

راال) طر قر نانزطهم دایالطی چنای دا عنیاط  :طر تاات طنم نریاک نایا) اشاا ( یینا تاات 1843

دیالطی) حاطثا راال رخطاط( ، )9طر آ هنگام اادیا راال اه طن قتدک نقتیم شطو انط  :عرنه شیخیه انطناط
ن عرنو طیگر دخال ا آنا هتننط ( نگ النرطی )343 : 1971 ،
یاارنا فرقااه شاایخیه طر زدااا شاایال احتااائ عااالنو ااار شااهر ااراال  ،طر ا اارو ن ناااف ن حلااه هاام انطنااط
(نقنی )44 : 1388 ،
ایاط از دار ،تایط اایم رشن (اانشای
(دؤت

شایال احتاائ )  ،طر تاات  1260هار

تایط علا دحداط شاایرازی

فرقاه ااایاک) طر تا  25تاالگ اانشاین اتاناطش اعاالم ارط (حتاین  )91 : 1387 ،ن ااا یهانر

فرقه ااایک یشنر از یرنا شیخیه طر عرا طاخت ای فرقه رفننط ن
زدام ادنر فرقه ااایک طر طتک دیرزا حتینیل اها (دؤت
ااایک انط  ،لذا یرنا ای فرقه هدآ دریطا ااایک د ااشنط
ه دیرزا حتینیل اها حاطنط یاازطو تاات طر اغاطاط زناطع

از اعاطام تایط علا شایرازی (ااا))،

فرقه اهایک) قرار عرفاک اهائیاک نریاث فرقاه
اغطاط نزط اهائیا اایگاو خا ا طارط  ،زیارا
ارط  ،ن طر دانت ایا زداا اغاطاط در از فیالیاک

اهائیا انطو اتک
خانه اها هللا طر اان) رخ اغطاط  ،ارای اهائیا  ،داننط  ،خانه خطا یش دتلدانا اایگااو طارط عتانرش
اهائیا ادرنز طر تراتر عرا (اعطاط آنها اتایار ام اتاک  ،ن عقیطنشاا
آنا طر شهر تلیدانیه  ،شدات عرا  ،اه دنر خا

نداا دا

نناط) دا ااشانط  ،نلا

دندر ز شطو انط(تلنم )127 : 2013 ،

ننیاه عیری :
اا نناه اه ددال) ه طر تیر ای دقاله ددرح شطو ؛ شیخیه طارای عقایط غلان ن دنحارف اانطو ن ااه هدای
رن دانرط نب یار ن ایازاری از ازرعانارا علداای شاییه زداا خانط دانناط ؛ داال دحداط نقا قزنینا  ،شاریف
الیلدااا دازنااطران (اتااناط شاایال ان اااری)  ،شاایال دحدااط حتا ( اااح) نااا) اااناهر الب االم )  ،شاایال دحدااط
حتی (

اح) ف نت) قرار عرفنه انط

شیخیه ن انشیاااک آ از فرقه های غالک ن دنحرف ه طر ناریال شاییه ادادیاه ناأثیر طارناط ن عقایاط ا را
نحریف رطنط
اه نیر د رتاط ؛ فرقاه ای دنحارف ن غالیاا شاییه یبا از عنادات الانعیری از عتانرش ن اننشاار ایا
دبناا) انطنااط اینااا اااا اننتااا) عقایااط انحراف ا ن خراف ا اااه شااییه  ،چهاارۀ نشاایع خطشااه طار ندنطنااط ن اذهااا
دتاالدانا از ایا دااذه) طنر دا تااازنط لااذا هنشاایاری داارطم از اهاات ایا دااذه) ن طرایااک اداات طر دااذه)
خنطشا اا ایا عقایط

حی ن غیر افراد ؛ عنادات دهام اارای اضادحالت ن از اای اارط چنای افباار دا

ااشط
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ار اتا

(حبوث اللغة الفارسية)

دهدنری یافنه های ای دقاله  ،ن نیر ادر عالم اه ادادا  ،دیااط اتادان  ،ر ا راااع  ،حیااک

اتدان ادام ع ر (عج) ،اعنقاط اه النهیک اشخا

 ،اااحه عری زنا ،نتال اتالم ن عقایاط آ را از اراتانه

نری ن دهدنری اعنقاطاک دنحرف فرقاه شایخیه ن انشایاااک آ اانطو  ،اه عااو ااه انگیازو ارنازا ن تا) طر
آداطو  ،عااو ااه خاادر نااننان طر طرک حقاایق طینا ن عااو ااه دنیانر ااااح عاری ن غیارو از عنادات طیگااری
ددرح د شط
ننیاه عیری اه زاا عرا
خالصه :
نفقاا ً للدحناانی الااذی ُ
داارح فا تاایا هااذا الاحااث ؛ فاأ عقائااط ال رقااه الشاایخیه نحناانی علا افبااار دغالیا ن
دنحرفه نننیا لهذو الیقائط ا احک ف دنقع نب یر ن تئم اار علدا الشییه فا زدانهاا دثات :داال دحداط نقا
قزنین  ،شریف الیلدا دازنطران (اتناذ الشیال ارن اری)  ،شیال دحدط حتا ( ااح) ناا) ااناهر الباالم
ف شرح شرائع ارتالم )  ،شیال دحدط حتی (

اح) نا) ال

الشاایخیه نن رعانهااا دا ال اار الدغالیااه نالدنحرفااه النا

نت)

ااا لهااا نااأثر فا ناااریال الشااییه اردادیااه ننحریااف

عقیطنهم
فا اعنقاااطی ا ال اار الدنحرفاه ن الدغالیااه الشاایییه اناک ناحااطو دا الینادات النا نتااااک فا دنااع اننشااار
افبار هذا الدذه) ؛ ا اننتا) الیقائط ن األفبار الدنحرفه ن الخرافیاه الا الشاییه  ،ن ُ تاط نااه النشایع ن نایات
اذها النا

نانیط عنه  ،لهذا فا یقض النا

د اهت هذا الدذه) ن طرایانهم البادلاه لداذهاهم ن ایهاار الیقائاط

ال حیحه ن الدینطله د الینادت الدهده رضدحالت ن القضا عل دثت هذو ارفبار
اتنناطا ً ال اهم ننائج هذا الاحث فأ د اارز ناهم الیقائط الدنحرفه لل رق الشایخیه نن رعانهاا ها  :ن انیر
ادر الیالم الا ارئداه ااطرً دا هللا  ،یُحشار ارنتاا ااتاطو الحاال یانم القیادا  ،الار
لالدام الدهطی ،ارعنقاط االنهی ارشخا

الراااع  ،الحیاال الاتاطیه

 ،اااح الزنا  ،نتال ارتالم ن عقائطو

ا درح هبذا افبار قاط نبان نانااه عا ؛ الاحاث عا البتا) الدااطی ،عاطم فهام ن طرک الحقاائق الطینیاه ،
اااح ال تاط نغیرها د الینادت ارخری
منابع :
-1

نقنی  ،تیط حتی  1388 (،هر ش)  ،فرقه ها ن دذاه) چه د عنینط  ،نهرا  ،نشر  :آنای ارنر

-2

ننباان  ،دیرزا دحدط  1364 (،هر ش)  ،ق

الیلدا  ،چاش طنم  ،اننشاراک  :علدیه اتالدیه

-3

ااغنری  ،حاج ناطر عل حبید  1372 (،هر ش)  ،اررت دذاه) ن اطیا  ،دشهط  ،ناشر  :در ز خش دشهط دقط

-4

حاا زاطو  ،یط هللا  1392(،هر ش) ،ریشه ها ن علت یطایش غلان طر ع ار ائداه (ع)  ،ف الناده ژنهشا نااریال فرهناگ ن نداط

اتالد  ،تات چهارم  ،اییز  1392هر ش  ،شدارو ، 12

136 – 109

-5

حتین  ،تیط دی نم  1387 (،هر ش ) ،نقط ن اررت فرقه ضاله ااایک ن اهائیک  ،قم  ،اننشاراک  :دؤتته اننشاراک انتنا طانش

-6

طهخطا  ،عل ا اار  1372( ،هار ش ) ،لغاک ناداه  ،الاط نهام  ،نهارا  ،اننشااراک  :دؤتتاه اننشااراک ن چااش طانشاگاو ااا هدبااری

اننشاراک رنزاه
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-7

رنح هللا  ،شا ری زنارطه  1389 (،هر ش)  ،ژ راهه ا

(حبوث اللغة الفارسية)

ایا نأدل طر فرقه های انحراف ن دطعیا طرنغی  ،نهارا  ،نشار

 :نام الهطی
-8

تاتا  ،ای ر  1395 (،هر ش ) ،اریا شنات فبری – فرهنگ اهائیک  ،قم  ،ناشر  :زدزم هطایک

-9

تلنم  ،تیط  2013( ،م ) ،األقلیاک ف الیرا «الذا رو  ،الهنیه  ،النحطیاک» ،اغطاط  :دؤتتا دتااراک للنندیاه الثقافیاه ن ارعالدیا
حتین  1393 (،هر ش)  ،داارای اا) ن اها  ،نهرا  ،نشر  :راو نیبا

دااداای  ،د د

 -11عدیط  ،حت  1386 (،هر ش ) ،فرهنگ عدیط  ،چاش ت ن ششم  ،نهرا  ،اننشاراک  :ادیر ایر
 -11فرنشان  ،نیدک هللا
ژنهشهای اتالد آتنا قط

ری  1378 (،هر ش)  ،غالیا ؛ انش طر اریانها ن ار آیناطها ناا ایاا تاطۀ تانم  ،دشاهط  ،ناشار  :انیااط

رضنی

 -12دحدطی  ،علیرضا  1389 (،هر ش ) ،اریا شنات اهائیک  ،قم  ،ناشر  :طفنر نشر دیارف
 -13دهطیخا  ،دیرزا دحدط  1366( ،هر ش)  ،د ناح اا) ارانا) یا ناریال اا) ن اها  ،چااش تانم  ،نراداه حاا ارتاالم حتا فریاط
عل ایگان  ،نهرا  ،اننشاراک  :فراهان
 -14نا

 ،تیط دحدط ااقر  1357 (،هر ش)  ،اهائیا  ،نهرا  ،نااخانه دهنر  ،افتک

 -15نیا  ،درنض ادین  1387 (،هر ش)  ،آشنای اا آئی اهائیک  ،دشهط  ،اننشاراک  :ننر الدای
 -16النرطی  ،عل  1971 (،م ) ،لدحاک اانداعیه د ناریال الیرا الحطیث  ،اغطاط  :ددای الرشاط
یاططاشنهای :
-1

شیال طر ای اارو ع ناا خانط را چنای ن احی دا

ناط  ،اه طر حقیقاک ذاک رنرطعاار خاالق ن رنزی طهناطو اانطو اتاک ن حیااک ن

در ،را طر اخنیار طارط  ،لیب عزک ن االت ن ازرع ان چنی اتک ه خنط شخ ا ً از طتاک زط ااه چنای

ارهاای احناراز ارطو ن آ را

اه دی ندی چهارطو عانه ناعذار رطو اتک  ،اه دنری ه آنا را اتاا) ن نتاائل اارای افیاات ن ارطار خانیش قارار طاط (ر ک حتاین ،
)84 : 1387
-2

هاانر قلیااا  :دااأخنذ از لدااه عاااری طرخشااش اخااار  ،نشیشااع اخااار  ،نااااش هاانای عاارم ن طر ا اادالح  ،عااالم اااار  ،عااالم طیگاار ؛

عالد ای عالم اتدانیاک ن عالم دارطاک ( نگ عدیط ) 1272 : 1386 ،
-3

ااالتا  :نایه از دغر)  ،یا شهری خیال طر دغر)  ،ااارتا ن ااار ا ن ااال

ن اااال

ن اااار

ن اااار

هام ع ناه اناط ،

ااالقا  :نایه از دشر یا شهر خیال طر دشر  ،ااالق هم ع نه انط ( عدیط )487 : 1386 ،
-4
-5

ارای ادالع اه دطارک  ،رانع نیط اه نا)  ،حتین  ،تیط دی نم  ،نقط ن اررت فرقه ضاله ااایک ناهائیک ،
عنشه از نیالیم اا) اتک  « :ناا) اتک ار هر دتلدان طر طی «ایا » اه تلدنک د رتط  ،ای

ااق نگذارط  ،از غیر دؤد اه طی «ایا » ن هدچنی ای حبم (یین
«غیر از دؤدنی اه «ایا » هر

87- 85

اه احاطی را طر زدای خانطش

شن ندام افراط)،ار ندام افراط دؤدنی اه طی «ایا » ناا) اتک »

هرچه طارط  ،اایط از ان عرفک ن اعر ایطا ً  ،طاخت طر طی «ایاا » شاط  ،اایاط ااه ان رط ندانط » (ناگ

 ،نیا )60 : 1387 ،
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دشهنرنری

نا) اا) اتک ه اه عرا ن فارت ننشنه شاطو اتاک ااایاا ایا

نح شاطو اتاک تااک ناألیف ایا

ناا) را  ،ناا) آتادان ااا) دا طانناط اه ااه ان

ناا) دخلاند از عراا ن فارتا اتاک اه غالااا ً ااا ا انت نحان ن طتاننر زااا  ،ددااقاک ناطارط ( نیاا ،

)62 : 1387
-7

اهائیک نام خنط را از هدی لق) عرفنه اتک

-8

اراطر حتینیل اهاا  ،ناادش دیارزا یحیا

اراطر از حتینیل

اه اااا ان را « اا ازت» ن « لداا علیاا» ن «حضارک ثدارو» لقا) طاطو انطناط ایا

نچبنر انط ن اراطر طری ان شدرطو د شط علا دحداط ااا) ااه طلیات آیاه اااف هاای دیارزا یحیا ان را از دیاا

یارنا

خانط ارعزیااط ن دیارزا یحیا را داأدنر تاااخک ناا طر آینااطو  ،ناا) «ایااا » را نبدیات نااط از ایا رن  ،نی رتاااله ای ااه عناانا «داندم ایااا »
نگاشک ه خنانط آ  ،شینۀ نگاارش ااا) ن اغاالد ان را یااط آنر دا شانط اااری  ،یارنا علا دحداط ااا) ا

از نی دیارزا یحیا را ااه

رهاری ذیرفننط ن هدچن خطای تاحا اه رتنش ان رطاخننط (دااداای )147 : 1393 ،
-9

طر تات طنم نریک نای) اشا ( یین تات  1843دیالطی) حاطثا راال رخاطاط اه طر آ تاراازا نالا ااه فرداناطه شاخ

شناری عییم را اه نانط آنرطنط

راال طر آ هنگام از تنی عرنه

تک ن فرندایه اه نام «یردازیه» ه ل ی نر

نی

اه دیناای « تاان

ه هیم اتان اطو ای اارای طیگارا نطارناط» اطارو دا شاط ایا افاراط ااه فرداناطه شخ ا اناام تایط اااراهیم زع رانا طر ا عارط آدطناط ن از
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هرعننه یلم ن نیطی نتاک اه دارطم آ فرنعاذار نانطناط از زائارا عناااک دقطتاه طر اراال طرخناتاک هاای فرانانا طاشاننط اه طر
ن ذیرفن  ،عاو زنا ن طخنرا آنا را د طزطیطنط آنا طر

نرک آعاه از اینبه شخ

انرک

اه ای شهر قطم عذارطو اتک اه هدتاری زیااا یاا

خناهری زیاا رنی اه هدراو طارط  ،افراطی را د فرتناطنط ه طرخناتک آنا را ااااک ندایناط ن طر غیار ایا

انرک  ،اقاطام ااه تارقک ایا

افراط د ندنطنط ن اا زنر طتک اه عدت زشک خنط د زطنط
نای) اشا ن دیم اه از دیا ارط عرنو «یردازیه» طر راال عرفک اطی دنینر اه رؤتای آنا هشطار طاط ه یرف یک دااو خانط را
نتلیم ننط ن اتلحه های خنیش را نحنیت طهنط ( نگ النرطی  342 : 1971 ،ن )343
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