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 ي مطالعه   ضمن  سپس  و  گردید  مشخص  آن  فکري  و   محتوایی  تمایز  سنخ،هم   آثار  با  راجی

 شیخیه   متون  با  گفتهپیش   مطالب  شیخیه،  يفرقه  و   راجی  بمانعلی  تاریخی  سرگذشت

  با   آشکاري  ارتباط  اثر  يآفریننده  که  شد  حاصل  نتیجه  این  ،فرجام  در.  شد  داده  تطبیق

  بمانعلی   تفکر  به  شیخیه  يفرقه   طریق  از  افراطی  عقاید  این  و  دارد  خود  اجتماعی  پایگاه

 کرده است.  نفوذ اثرش و کرمانی راجی

 غلو.  شیخیه، کرمانی، راجی ،حیدري يحمله مذهبی، ي حماسه :یديکلهای  ه واژ

 

 مقدمه . 1

  تاریخی  و  اساطیري  يگونه  دو  به  فارسی  ادبیات  در  حماسه  ادبی  نوع  معمول،  طوربه

  از   منشق  را  دینی  يحماسه  يگونه  پژوهشگران  اثر،  موضوع  با  متناسب  و  شده  تقسیم

)دانندمی  تاریخی  يحماسه   این   نادرستی  و  درستی  از   فارغ(  5:  1333  صفا،.  رک. 

 فارسی،   ادبیات  تاریخ  در  دینی  يحماسه  عنوان  با  مدون  ايگونه  وجود  در  بندي،تقسیم

  خصوص، به  ي گونهاین  هنجارهاي  ي حیطه  در  شدهخلق  متعدد  آثار  و  ندارد  وجود  اي شبهه

  ي حمله   و(  ق823)   نامهخاوران  ،(ق482)  نامه علی  که  دهد می  تشکیل  را  آن  مصادیق
 به   نیز  دینی  يحماسه  بعد،  يمرتبه  در.  هستند  دسته  این  از(  ق  1123)  باذل   حیدري

  در   هاگونهخرده  این.  شودمی  شامل  نیز   را   هانامهحمله  که  شودمی  تقسیم  هاییگونهخرده

  ي همه.  دهدمی  تشکیل  را  شیعی  دینی  يحماسه  کلیت  ها مختارنامه  و  هانامهحمزه  کنار

.  هستند  حماسه  نوع  قواعد  تابع  درنهایت   محتوایی،  بیشتر  تمایزات   باوجود  آثار  این

  اجتماعی   و  زمانی  اقتضائات   و  شاعر   نگرش   از   متأثر   نیز   ادبی  نوع  هنجارهاي  حال، بااین

  مشابه  آثار از تمایز   سويبه ايگونهبه را ادبی اثر  هر و یافته تغییر مختلف آثار و ادوار در

 با  کل  در  ولی  است؛  مشهود  نیز  نامهحمله  هايگونهخرده  در  تحول   این  که  کشاندمی

  .شود می بنديدسته مجموعه یک در آثار این تسامح،  مقداري

  محکمی   و  قوي  تاریخی  و  اجتماعی  وجه  ادبی،  نوع  هر   از  بیش  مذهبی،  هايحماسه

  مذهبی   شعر  واقع  در.  دهدمی  قرار   تأثیر  تحت   را  آن  ادبی  وجه  اغلب،  کهحديتا  دارند؛
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  و  اهداف  پیشبرد  براي   کارآمد  ابزاري   عنوانبه  اجتماعی، مذهبی تنازعات يصحنه  در  ابتدا 

  تلقی   و  وجهه  این  خوانیفضایل  و  خوانیمنقبت  در  که  شده می  استفاده  مذهبی  اغراض

  بیشتر   که  دینی  هايحماسه(.  69-65:  1358  رازي،  قزوینی.  رک)  خوردمی  چشم  به  بیشتر

  هاي جنبه  از  حماسی   لحن  و  وجه  از  برخورداري   رغمعلی  اند،شده  سروده  قصیده  قالب  در

  هاي منظومه  از شانتأثیرپذیري  دلیلبه  که  هرچند  اند،بهرهبی  حماسی  فرم  و  رواییداستانی

 جامعه، مذهبی  احساسات  جلب در تعهدشان سبب به همچنین  و ملی حماسی يهبرجست

  اثري   اولین(  ق482)  نامهعلی.  اندشده  وارد  روایی  ادبیات  میدان  وارد  جدي  طوربه   خود

 و  دارد  منسجم  صورتبه  را   دینی  يهحماس  هايویژگی  بیشتر  مقبولی ياندازه  تا  که  است

  بر   را  مذهبی  يهحماس  ملی،   يهحماس  مقابل  در  شیعی  يهحماس  يهبیانی  يارائه  با

  و  شیعی  دینی  يهحماس  نخستین  نامهعلی  بنابراین  بخشد؛می  برتري  باستانی  هايحماسه

 . شودمی  محسوب نامهحمله يگونهخرده سلف

  خوسفی  حسامابن  (ق 830)   يهنامخاوران  به  شیعی،  يهحماس  سیر   يهادام   در

  اهداف   ها،ویژگی  نظر  از  داستانی،  هايشخصیت  از  بخشی  همانندي  جز  که  خوریمبرمی

 در   بیشتر  نیز  آن  محتواي  همچنین  ندارد،  هانامهحمله  به  شباهتی  قهرمانان،  هايکنش  و

  بر   مبتنی   محتوا  آن  در  که  دیگر   هاي نامهحمله  با  و  یابد می  جریان  خیال   و  اسطوره   فضاي 

 میان   در   صفویه  يدوره  در  این،  از  پس  .دارد  آشکاري  تفاوت  است،  اسالم   تاریخ   سیر   خط

  حیدري  يهحمل  تنها  شده،  سروده(  ع)علی  هايرشادت  ي درباره  که  متنوعی  منظوم  آثار

  درخور   محبوبیت   و  شهرت  خاصش  هاي ویژگی  با  که  داریم  سراغ  را  مشهدي   باذل  از

  آن  از  تبعیت  به  و  اثر  این  روي  متعددي  هاينظیره  و  هاتکلمه.  است  کرده  کسب  توجهی

  یک   حتی  و  سرمتن  جایگاه  در  را  باذل   يهحمل  توانمی  که  حديبه  شود،می  نوشته

 .کرد تصور ادبی يگونهخرده

  در  سرایی حمله  آغازگر (  ق1123وفات)  مشهدي   باذل  که   بوده  این  بر  تصور   ابتدا  البته 

 او  حیدري  يجذبه  و  بوده  مشهدي  باذل   مقلد   اصفهانی،  ابوطالب   و  است  فارسی   ادبیات

  گلچین  ؛385:  1333  صفا،)  .است شده می تصور   باذل  ناتمام ي منظومه ي تکمله اولین  نیز
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  ابوطالب   که  آگاهیم  امروز  ولی  ؛(130:  1349  اندوهجردي،  بهزادي  ؛196  :1344  معانی،

 سروده(  ق1105-1077)  صفوي   سلیمان  سلطان  نام  به  را  آن  باذل   از  پیش  هاسال   اصفهانی 

  همین   که  است  داده  پیوند  همدیگر   به  را  اثر  دو  این  ق1135  سال   در  نامی  نجف  سپس  و

  تقدم   فضل  مشهدي  باذل   به  اصفهانی  ابوطالب  بنابراین  است؛  شده  اشتباه  این  ساززمینه  امر

  باذل  اثر  همه،بااین(.  144-124:  1390کچوسنگی،   عبداللهی  ؛529:  1377 سبحانی،)  دارد

  است  ربوده حیدري يجذبه از را سبقت  گوي اشتأثیرگذاري و شهرت  سبببه مشهدي

 . شودمی  محسوب ها نامهحمله يگونهخرده آغاز ينقطه و

  کرمانی   راجی  حیدري  يحمله  ،سراییحمله  ادبی  و  اجتماعی  جریان  يادامه  در 

  ي منظومه  این.  دارد  قرار  ، (ع)علی  حضرت  هاي رشادت  محوریت  با(  ق1241- 1220)

  شعر  از  متأثر  آن  تبعبه   و  نامهحمله  يگونهخرده  پیرو  ادبی ساختار  و  فرم  لحاظ  از  حماسی

  نظایر   با  حتی  اثر،  خلق  اجتماعی  پایگاه  و  محتوا   نظر   از  ولی  است؛  فارسی   ادبیات  حماسی

 وجوه.  دارد  چشمگیري  تفاوت  نیز  باذل   حیدري  يحمله  و  حیدري  ي جذبه  مانند  خود

  اجتماعی   پایگاه   با   اثر  يآفریننده  آشکار  ارتباط   محور   دو  در  توانمی  را  راجی   ي حمله  تمایز 

  مذهبی،   هايحماسه  دیگر  با   مقایسه   در  آن  غلوآمیز  محتواي  دیگر  و(  شیخیه  يفرقه)  خود

  غُالت،   عقاید  معرفی  و  غلو  ي پیشینه  بسیار،  بررسی  از  پس  پژوهش،  این  در.  کرد  تحلیل

 . پرداخت خواهیم راجی حیدري يحمله در  عقاید  این هاينشانه تحلیل به

 

 تحقيق   یپيشينه و  منابع نقد. 2

  در   هدایت  يویژه  اهتمام  دلیلبه  ،الفصحامجمع  يتذکره  مطالب  راجی،  احوال   يدرباره

:  1381  هدایت،)  دارد  قرار  اهمیت  نخست  يمرتبه  در  ،راجی  يحمله  آوريجمع  خصوص

  اهمیت   ازنظر  که  است   گفته  سخن  راجی  از  میکده  يتذکره  در  نیز  یزدي   وامق (.  471  ،4  ج

 الشعراحدیقه   يتذکره   در (.  145- 143:  1371  وامق،)  گیردمی   قرار   بعد  يمرتبه   در 

 هم(  280:  1343  صبا، )   روشن   روز   ي تذکره   و (  646:  1ج  ، 1364شیرازي،  بیگی دیوان ) 

 یا  حیدري   يحمله »   ي مقاله   در   بر این، افزون .  اند پرداخته   راجی  زندگی  به   گذرا  صورتبه 
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 محله   تاریخچه   ، ( 131:  1349  اندوهجردي،   بهزادي )   «فارسی   مذهبی   يحماسه   ترین بزرگ 
: 1357  دهش،   عبداهلل)  کرمان   شعراي   ي تذکره   و (  258- 257:  1375  دانشور،)   خضر   خواجه

 . نیست   مستند  چندان  که  است   شده   داده   ارائه   اطالعاتی  راجی   عقیدتی  تحول   يدرباره (  110

  صورت   اثر  محتوایی   يجنبه  بررسی  با  نیز  هاییپژوهش  ،راجی  ينامهحمله  يدرباره

  به   مثال   براي  شوند؛می  نزدیک  حاضر  پژوهش  هدف   و  مقصود  به  اندکی   که   است   گرفته

  کرد،   اشاره  توانمی(  1380)  طالبیان  از  «کربال  شهید(  ع)حسینبنقاسم  يحماسه»  يمقاله

  از   یادگار  منظومه  یک  به  نگاهی ».  دهدنمی  توضیحی  اثر  خاستگاه  يدرباره  نویسنده  اما 

  در   عاشورا  يواقعه»  ،(1380)  توسی  زادهتقی  از  «اسالمی  فرهنگ  در  ماندگار  سوگنامه 

  ي منظومه  در  عرفان  و  قرآن  يجلوه»  ،(1380)  دستجرديخوشحال   از  «حیدري   يحمله

 احوال، ط ی»مح  ،(1380)  خراسانی   امیري  ي نوشته  «کرمانی  راجی   حیدري   يحمله

  ( 1395) هیسولوئ دژبند اثر «یکرمان یراج و حسامابن ینی بجهان و شهیاند آثار، ،یزندگان

  خسروان .  اندپرداخته  نامه حمله  این   محتواي   بررسی  به  که  هستند   هاییپژوهش  نمونه  از

  عنوان   با   خود  ي رساله  در(  1380)   منشایران  و   «معراج  و  راجی»  يمقاله  در(  1380)

  به   گذرا  صورتبه  زین  يدر ی ح  يحمله  کتاب  یحماس  و   ییمحتوا  يها یژگیو  یبررس

 . است  ماندهمغفول    همچنان  آن  یاجتماع  يهنیزم  یول  دارند؛  اشاره  غُالت  به  راجی  گرایش

  بررسی   ضمن  که  دهند می  تشکیل   منابعی  را   موضوع  این  مطالعاتی  يپیشینه  از  دیگري  قسم

  این   در  تاحدودي  که  اندزده  آن  محتواي  به  نیز  گریزي  ،راجی  يحمله  هنري  و   ادبی  وجوه

  است   ايمقاله  عنوان  «راجی  بمانعلی  حیدري  يحمله  شناسیسبک».  هستند  راهگشا  زمینه

  صرفی   اثر  «حیدري  يحمله  شعر  در  شعر   يسازنده  عناصر   بررسی »  ،(1380)  فضیلت   از

(  1392)  دانشور  از  «یکرمان  یراج  و  باذل   يدریح  يدو حمله  یقیتطب  يسهی»مقا  و  (1380)

 1.انددسته نیا از

  از  یکهیچ  در  آن  اجتماعی  پایگاه  و  راجی  يحمله  محتوایی  تحلیل  بنابراین،

  نگرش   با  پژوهشی  چنین  خالی  جاي  و  است  نشده  بررسی  موجود  هايپژوهش

  به   نگاهی   تا  است  شده  ايانگیزه  همین  و  شود می  احساس  شناختینوع  و  شناختیجامعه
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  با   آن  ارتباط  و  اثر  آفرینش  اجتماعی  يزمینه  و  بیاندازیم  راجی  يحمله  يحماسه  خلق

 .دهیم توضیح را شاعر   اجتماعی پایگاه و اجتماع

 

 بررسی و  تحليل. 3

 کرمانی راجی حيدری   یحمله یمعرف. 1.3

  به   را  آن  راجی  مالبمانعلی  که  است  دینی  هايحماسه  از   یکی  راجی  حیدري  يحمله

( ع)علی  حضرت  هايدالوري  محوریت  با  و(  ق1341-1316)  قاجار  ظهیرالدوله  تشویق

 :است سروده ق1341-1320  هايسال  بین اسالم، صدر نبردهاي در

 یاد  امه ــن  این  ردمـــ ک  او  ارــگفت  ز

 دویست  و  هزار  رتـهج  خــ تاری  ز

 

 ... «العبادزین» گفت ام،هـــگفت نـم نه 

 بیست  افزود  و  سال   از  تـ بگذش  وــچ

 (182:  2ج ،1383 راجی،)        

  عنوانبه  شاهنامه  شکبی  کنیم،  اشاره  راجی  يحمله  ادبی  يپیشینه  به  بخواهیم  اگر

  ي مقایسه  که  بوده  راجی  سرمشق   قالب،  و  فرم  ازنظر  حماسه  نوع  کمال   و  تمام  ينمونه

  و   تصاویر  در  آشکار  تقلیدهاي  و(  183- 182:  1383  راجی،)  فردوسی  با  خود  مستقیم

  مسیر   ي ادامه  نیز  محتوا   نظر   از  و  است  موضوع  این  مؤید(  221- 219:  همان)  داستانی  طرح

 .شودمی محسوب ربیع ينامهعلی

  تحول  در  پررنگی  نقش  صفویه  يدوره   در  دینی  مضامین  به  قدرت   صاحبان  توجه

  و (  ق953)  معجزات  کتیب  نظیر  آثاري  به  دوره  این  آغاز  در.  دارد  مذهبی  هايحماسه

  اواخر   در  و  دارند  تريپررنگ  تاریخی  يوجهه  که  خوریمبرمی(  ق967)  اسیري  يغزونامه

 به  توجه  ضمن  که  دارد  قرار (  ق1123)  باذل   يحمله  و(  ق1077)  حیدري  يجذبه  آن

  صورت به دینی يحماسه  باذل، از پس. است ترپررنگ آن ادبی يوجهه تاریخی، يجنبه

  هاي فعالیت غالب  وجه  به خوانی حمله  و  سرایی حمله  که  حدي   تا  یابدمی  رواج  چشمگیر

  و   فرهنگی  فضاي   این  از  متأثر   طرف  یک  از  راجی  حیدري  يحمله.  شودمی  تبدیل  ادبی

  قاجار   يدوره  در   شیخیه  مذهبی  و  اجتماعی   سیاسی،  جنبش  تأثیر   تحت   دیگر   طرف   از
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  تفویض،   قبیل   از  مختلف   عقاید  شاعر،   اجتماعی  پایگاه   از   متأثر  منظومه،  این .  شودمی  سروده

  پس  و  پیش آثار  از  را  آن  که   دهدمی  بازتاب  اسالم  تاریخ  بافت   در  را  تناسخ و  حلول   غلو،

 .سازدمی متمایز خود از

 مسرت،.  رک)  است  رسیده  ما  دست  به  متعدد  چاپی  و  خطی  نسخ  در  راجی  يحمله

  تقریبا    که  کندمی  اشاره  اينسخه  به  میکده  يتذکره  در  یزدي  وامق(.  387-399:  1379

  همچنین (.  144:  1371  وامق،.  رک)  است   بوده  شامل  را  راجی  يحمله  از  بیت  هزار   بیست

  میرزامظهر   که  گویدمی   و  کند می  اشاره  اثر  این  اشعار  پراکندگی  به  الفصحامجمع  در  هدایت

  تعدادش   او   ادعاي  به   که  اشعاري   است،  کرده  اشعار   این  آوري جمع  به  تشویق   را  کرمانی

  گرفتن   نظر  در  با(.  471  ،4ج:  1381  هدایت،.  رک)  است  بوده  بیت   هزاربیست  از  بیشتر

  رسد می  نظر   به  گونه این  ،(ق1284)   الفصحامجمع  و(  ق1267)  میکده   اثر  دو  تکمیل  سال 

  مسئله،   ظاهر   برخالف  آنکهحال   است؛  بوده  اطالعبی  وامق  مدنظر  ينسخه  از  هدایت   که

  که   کندمی  بیان  هدایت  زیرا  است؛  کردهاشاره  هدایت،  مدنظر  ينسخه  به  میکده  يتذکره

.  است  شده  اقدام  راجی  آثار  آوريجمع  به  کرمان  در  السلطنهشجاع  حکومت  يدوره   در

  هاي سال   بین  در  کرمان  در  السلطنه شجاع  حکومت  اول   يدوره  هستیم  مطلع  ازآنجاکه

  راجی   اشعار  میرزامظهر   پس  بوده،  ق 1250- 1249  میان   دوم   يدوره  و  ق1246- 1243

 همان   نسخه،  این  و  است  کرده  آوريجمع  ق1250- 1243  هاي سال   بین  در   را  کرمانی

 .است دیده وامق بعدا  که  است اينسخه

. رک)  شودمی  سنگی  چاپ  بار  دو  ق1270- 1264  هايسال   بین  در  راجی  يحمله

  طالبیان  یحیی کوششبه نیز اثر این از  منقحی و شدهتصحیح  چاپ(. 390: 1379  مسرت،

  همت   به  اثر  این  کامل  متن.  نیست  کامل   که  است  یافته  انتشار  جلد  دو  در  مدبري   محمود  و

 .است شده چاپ اسالمیه  نشر مدیر 
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 او  روزگار و  کرمانی راجی زندگانی بر  مروری . 2.3

  شده  جماعت  امامت  یزد  در   و  آورده  اسالم  جوانی  در  که  بوده  کرمان  زردشتیان  از  راجی

  پس  و  کرده  آغاز  را  حیدري  ي حمله  نظم  جاهمان در  نیز  و   است پرداختهمی  وعظ  و  به  و

  وامق، .  رک)  است  برده  پایان  به  را  خود  اثر  ظهیرالدوله  حمایت  با  کرمان  به  مراجعت  از

  طبق   حیدري  يحمله  يمقدمه  در  طالبیان(.  471  ،4ج:  1381  هدایت،  ؛143-145:  1371

 کرمانی،   راجی.  رک)  داندمی  او  وفات  سال   را  ق1261  راجی،  قبر  سنگ  بر  شدهثبت  تاریخ

  همچنین   و   راجی   مرگ   به   اشاره   و   کرمان   به   هدایت   سفر   زمان   به باتوجه   ولی   ؛ ( 18:  1383

  این  از   پیش   شاعر   که   رسد می   نظر   به   او،   پراکنده   اشعار   گردآوري   براي   دیگران   به   اش توصیه 

  در  کرمان   به   هدایت   سفر   که   اساس   این   بر (.  471:  1381  هدایت، .  رک )   باشد   شده   فوت   زمان 

  بین   او   حکومت   اول   ي دوره   در   یا   طبعا   سفر   این   و   بوده   السلطنه شجاع   حکومت   ي دوره 

.  است   بوده   ق 1250- 1249  هاي سال   میان   دوم   ي دوره   در   یا   و   ق 1246- 1243  هاي سال 

 . است   بوده   ق 1250  سال   از   قبل   شاعر   فوت   سال   حالت،   ترین بینانه خوش   در   درنتیجه، 

  ناگهانی  تحول  براي هاییافسانه ایرانی،  سنت طبق اسالم، به راجی گرایش کیفیت در

  ساحت   بخشیدن  در  آن  از  و  است  کرده  جلب  خود  به  را  دوستدارانش  نظر  که  شده  خلق  او

  گونه این  را  رایج  باورهاي  اندوهجردي   بهزادي.  اندجسته  سود  او  اثر  و  شخصیت  به  قدسی 

  در .  شودمی  دچار   فلج  بیماري  به  جوانی  اوان  در  و  بود  زرتشتی  ابتدا   در  وي»  :کندمی  نقل

(  ع )علی  موال   آنجا   در  رود؛می  هوش   از  عاشورا،  عزاداران  هاي نوحه  تأثیر   تحت   محرم   ایام 

 به  وي  هنگام  این  در.«  بلندشو!  بمان: »گویدمی   و  آمده  او  بالین  به  که  دیده  خواب  به  را

  عمیقی دگرگونی رویداد این .  یابدمی  تندرست را خود و  خیزدبرمی جاي از آمده، هوش

  اندوهجردي،   بهزادي« )گرودمی  اسالم   به  زرتشتی  دین  از  و  آورده  پدید  احولش  در  را

1349  :131.) 

  به   راجی   اقدام   علت   و   کند می   نقل   برافزوده   مقداري   با   دهش   عبداهلل   را   حکایت   همین 

» کند می   نقل   گونه این   را   حیدري   ي حمله   سرودن    موالي  شده،   شنیده   افواه   در   آنچه   به   بنا : 

 (. 110:  1357  دهش، « ) فرماید می   شعر   سرودن   به   امر   را   او   و   بیند می   خواب   در   را   متقیان 
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  داند می   معتبر   سند   بدون    را   اسالم   به   راجی   ناگهانی   گرایش   کیفیت   در   افواهی   حکایات   طالبیان، 

  گري زرتشی   از   وي   گرایش   و   راجی   آئین   تغییر   ولی   ؛ ( 16:  1  ج   ، 1383  کرمانی،   راجی .  رک ) 

 : شود می   تأیید   نیز   شاعر   خود   اشارات   طریق   از   روایات،   بر تواتر افزون   گري، شیعه   به 

 پی نیک اخترنیک دـــرن نــای که...

 است می پر این از جامش نه نـولیک

 اب ـــکامی آن از یــگیت دو در دهـش

 

 کی  و جمشید  باغ از ت ـاس یـــ نهال 

 است  کی  و  ادـــکیقب دوره از  ه ـــک

   بوتراب  ره اک ــخ د ـــ گردی ه ــــک

 (286: 1389  راجی،)              

  چگونگی   از  اينشانه  و  است  ابهام  از  ايهاله  در  همچنان  تحول   این  کیفیت  حال هربه

  ناگهانی   تحول   ي افسانه  خلق   کردیم،  بیان  کهچنان.  شودنمی  دیده  راجی   شعر  در  آن

  سرگذشت   که  شودمی  محسوب  دیرین  سنت   یک  فارسی  ادبیات  تاریخ   در  ها شخصیت

  نیز   راجی  به  مربوط  حکایت  است؛  آن  از  اينمونه  مولوي  و  سنایی  باباطاهر،  به  منسوب

. است  گرفته  سرچشمه  سنت  همین   از  است،  او  دوستدارن  یا  راجی   شخص   يبرساخته  که

  علل،  از  کرمان  و  یزد  شهر  در  ویژهبه  ایران،  قمري  سیزدهم  قرن  اجتماعی  تحوالت  بررسی

 . بردارد پرده تواندمی اسالم، دین به راجی  گرایش کیفیت و زمینه

 و  بودند  تنگنا  در  اغلب   ایران  زرتشتیان  ساسانی،  يسلسله  انقراض  از  پس

 بر را زندگی شد،می دریافت زور با بیشتر که سنگین يجزیه و اجتماعی  هايمحدودیت

  با   صفویه،  يدوره  اواخر  در(.  228:  1380  اوشیدري،.  رک)  کردمی  سخت  آنان

:  1386  بویس،.  رک)  شودمی  افزوده  فشارها  این  بر  صفوي،  حسین  سلطان  گیريسخت

  کرمان   به  آغامحمدخان  يغلبه  با  نیز  زندیه  يدوره  مدتِکوتاه  آرامشِ  بعدازآن،(.  216

  با   مقایسه  در  بهتري  موقعیت  از  زرتشتیان   اقامت  براي   یزد  شهر   پس،ازآن  و  شده   سپري

.  رک)  بود  متزلزل  نیز  یزد  در   زرتشتیان  موقعیت   حال،بااین  ولی   شد،  برخوردار   کرمان

 ناعادالنه،   يجزیه  پرداخت  قبیل  از  زرتشتیان  تحقیرآمیز  زندگی(.  137:  1347  بویس،

  قوانین   فقر،   چهارپایان،  بر  سوارشدن   و  مرتفع  هاي خانه  ساختن   ِمنع  کهنه،  لباس   پوشیدن

  اشرار   تعدي  و   دولت  توجهیبی  از  ناشی  هاي مرارت  تحمل  و  ارث   يزمینه  در  ناعادالنه
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:  1370 مجلسی، ؛628: 1363 شهمردان،. رک) شدمی تحمیل آنان بر همچنان آن نظایر و

  است،   بوده  رایج  امري  اسالم  به  زرتشتی  آئین  از  گرایش  وضعیت،  این  در(.  518-521

  مانکجی   ورود  زمان  تا   هیجدهم  قرن  آغاز  در  زرتشتیان  میلیونییک  جمعیت  که   اي گونهبه

  بنابراین،  ؛(12:  1363  شهمردان،.  رک)  یابدمی  کاهش  نفر  هزار هفت  به(  ق1271)  ایران  به

 این  بگذاریم،  کنار  نیز  را  بینی خوش  یا  سوءظن  هرگونه  اگر   اسالم  به  راجی  گرایش  در

  در   ولی  است؛   شدهنمی  محدود  راجی  به  فقط  و  بوده  مرسوم  و  اجتماعیایجابی  تحول،

 . دارد  وجود  بحث   جاي   همچنان  است،  گريشیخی  گرایش  ما   نظر  به   که  او  شیعی   گرایش 

 و   مذهبی   نزاع  آغاز  و  کربال  به  وهابیان  يحمله  با  ق1216  سال  در  شرایطی،   چنین  در 

  احمد   شیخ  آن  تبعبه   و  شیعی   علماي  اسالم،  جهان  در  نوین  هايسازيفرقه  گسترش

  بصره  هاي دیه در ایام گذران سال   چندین از پس   احسائی.  شدند  متفرق کربال  از احسائی 

  پس   و  شودمی  مواجه  شهر  بزرگان  اکرام  با  و  رفته  یزد  شهر  به  ق،1321  سال   در  سرانجام

  درمجموع،   و(  18- 16:  1351  مدرسی،.  رک)  گرددبازمی  یزد  به  دوباره(  ع)رضا  امام  زیارت

  پشتیبانی   با  شیخ(.  35  ،1261  کرمانی،)  است  کرده  اقامت  شهر  آن  در  سال   پنج  مدت  به

  و   رسمی  دعوت  با   کهتاجایی  رسید،  بسزایی   شهرت  به  وارسته  عالمی  عنوانبه  ظهیرالدوله

- 19: 1351 مدرسی،.  رک)   گزید  اقامت  آنجا  در  مدتی  و  رفته   دربار  به  شاهفتحعلی  اصرار

  توسط   حکم  آن  تأیید  سپس  و(  47:  1345  روحانی،)  قزوین  در  شیخ  تکفیر   باوجود(.  20

  عقاید   افراطی  هايجنبه.  یافت  رواج  ایران  در  سرعتبه  او  عقاید(  48:  همان)  کربال  مراجع

  ي حمله  محتواي   تحلیل  که  کندمی  جذب  خود  به  را  کرمانی  راجی  دلیلی،  هر  به  شیخ
 .سازدمی نمایان را آن خوبیبه راجی

:  1372 اندوهجردي، بهزادي) کندمی  سفر عتبات به اسالم به تشرف از  بعد نیز راجی

  آغاز   را  نامهحمله  سرودن  آنجا  در  کرده،  مهاجرت  یزد  به  ق1320  سال   در  ازآن،پس  و(  51

 و  نباشد  مربوط  احسائی  شیخ  به  است  ممکن  اگرچه  عتبات  به  راجی  مهاجرت.  کندمی

 به  دو  هر  مهاجرت  ولی  باشد،  شده  آشنا  شیخ  عقاید  با  سفر  همین  در  است  ممکن  حتی

 در  ظهیرالدوله  به  تقرب  و  کرمان  به  مجدد  بازگشت  و  ق1321  و  1320  هايسال   در  یزد
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  کرمانی   راجی  که   دهدمی  نشان  قراین  يهمه.  باشد  تصادفی  تواندنمی  مشترک،  عقاید  کنار

  ي عقیده  حامی  ترینبزرگ  ظهیرالدوله،.  است  بوده  کرمان  و  یزد  در  تفکر  این  پیشتازان  از

  احسائی از دریغبی حمایت  به که گرددمی  محسوب نیز راجی پشتیبان و ممدوح شیخیه،

  ي فرقه   ریاست  شخصا   خانکریممحمد  فرزندش  وي،  از  بعد  و  است  پرداخته  نیز

  در   احسائی   شیخ  با   کرمانی  راجی  ارتباط   به  هرچند .  گیردمی  عهده  به  را  شیخیه  خانیکریم

  ارتباط   و  طرف  یک  از  ظهیرالدوله  با  راجی  ارتباط  ولی  است؛  نشده  اشاره  تاریخی  متون

 نشان  مسایل  این.  است  انکارنشدنی  و  محرز  دیگر،  طرف  از  او  با  احسائیشیخ  زمانهم

  متقن  توجیهی تواندمی  که است  بوده  ارتباط  در  شیخیه  اصلی  يحلقه  با  راجی  که  دهدمی

 با   آن  ي مقایسه  و  راجی  يحمله  محتواي  بررسی  بر این،افزون.  باشد  او يغالیانه عقاید  بر

  از   او  تأثیرپذیري  و  دیگران  با  راجی  عقاید  بنیادین  تفاوت  شیعی،  مذهبی  هايحماسه

  ي درباره  رایج  باورهاي  نامستندي  به  بنا  واقع  در.  کندمی  تأیید  صراحتبه  را  شیخیه  يفرقه

  اقتضاي   مهم  نقش  و  راجی  يحمله  سرودن  در  شدهمطرح  علل  و  کرمانی  راجی  آنی  تحول 

  ي طبقه  و  قشر   ي نماینده  را   خود  شاعر   منظومه،  این  سرودن  براي  که   معتقدیم  زمانه، 

 کردهمی  فرض  خویش  براي  رسالتی   را   آن  سرودن  بساچه  دانسته، می  خاصی   عقیدتیفکري

  بخشی تقدس  در  اگرچه   شخصی،   ايتجربه  به  اجتماعی  کنش   این  فروکاستن  پس  است؛

  که   گرددمی  آن  خلق   اجتماعی  يزمینه  از  اثر  جداشدن  باعث  ولی  افتد،می  مفید   او  اثر  به

 .سازد می مشکل دچار را آن فهم

 

 کرمانی   راجی یحمله در  شيخيه  عقاید تبيين   و بررسی . 3.3

 در  سرعتبه  او  عقاید  تبلیغ  و  ایران  به  احسائی  احمد  شیخ  مهاجرت  از  پس  شیخیه  يفرقه

  شاه فتحعلی  شخص  و  ظهیرالدوله  قبیل  از  دولتی  رجال   پشتیبانی  با  و  یابدمی  رواج  ایران

  محمدتقی   مال  اینکه  از  پس  درنهایت  و  گرددمی  مستحکم(  34:  1261  کرمانی،.  رک)

  این .  گیردمی  شکل  اجتماعیمذهبی  نزاعی  کند،می  تکفیر  را احسائی  احمد  شیخ  برغانی
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  ادبی  آثار  در را خود تأثیر  و شودمی دیده نیز طرفین قلمی منازعات  در اصطکاک  و تنش 

 .است آن ينمونه ترینعالی  ،راجی يحمله که  دهدمی نشان  صراحتبه نیز

  حلول  به  اعتقاد:  کرد  بندي دسته  توانمی  عمده  محور  چند  در  را  شیخیه  غُالت  نظر

  بودن ازلی  به  اعتقاد  ها،آن   به  امور  تفویض  و  خلقت  در  آنان  شرکت  ائمه،  در  خدائی  روح

  بر   آنان  رجحان  و(  ع)علی  خصوصا   ائمه   شأن   در  غلو  ؛(ع)علی  خصوصبه  ائمه

  عقاید   محورهاي  ترینعمده  اینان،.  عمر  و  ابوبکر  از  شدید  نفرت  و(  ص) محمدحضرت

  را   خود  راجی  يحمله  در  مختلف   هايشیوه به  که  دهدمی تشکیل  را  ائمه  يدرباره  غُالت

 .دهدمی نشان

 آنان  خدایی ی جنبه و  ائمه کالبد در خدا روح حلول  به اعتقاد . 1.3.3

  خلقتی  هیچ  و شدنمی پرستیده و شناخته خداوند  نبودند،  ائمه اگر  که  بود معتقد احسائی 

  از   را   آسمان   دهد،می  روزي  کند،می  خلق  هاآن  ي وسیلهبه  خداوند  زیرا   داد؛نمی  انجام 

  را   آب  رویاند،می  را  نباتات  میراند،می  و  کندمی  زنده  کند،می  حفظ  زمین  روي  بر  افتادن

  خلقت   در  خداوند  اعضاد  را  ائمه  او.  دهدمی  پایان  و  کرده  آغاز  را  خلقت  و  نازل   آسمان  از

 و  کندمی  خلق  آنان  يوسیلهبه  خداوند  و  دارند  نقشی  خلقت  در  خدا  امر  به  که  داندمی

:  4  ج:  1432  احسائی،.    رک)  هستند  او  ياراده  زبان  و  الهی  مشیت   يدهندهتجلی  هاآن 

  مرتبط   ائمه  به  غایی  و  صوري  مادي،  فاعلی،  علت  چهار  جهت  از  را  خلقت  احسائی،(.  58

  تفویض   و  حلول   تشبیه،  مانند  کهن  اصالحات  از  جدید  تعبیري  که(  98- 97:  همان)  کندمی

  ي عقیده  از  بخش  این(.  160- 151:  1379  مشکور،  ؛245-232:  1333  بغدادي،.  رک)  است

 و  تجلی  را  ائمه  هاآن . رودمی  شمار  به  ائمه  يدرباره   آنان  عقاید   وجه  ترینافراطی  غُالت،

  کنند می  تلقی  امور   ياداره  و  خلقت  در  خداوند   اعضاد  و  زمین  روي  خدا  جهانی  این  نمود

 و  خیبر  درب  کندن  مانند  العادهخارق  اعمال   همچنین(.  361:    1ج  تا،بی  کرمانی،.  رک)

  اي عقیده  همان  این.  دانندمی  ائمه  کالبد  در  خداوندي  ذات  حلول   ينتیجه  نیز   را  آن  نظایر

. کندمی  یاد  مگو   سرّ  و  راز  تعبیر   با  آن  از   اغلب   و  دارد   تأکید  آن  به  بارها   راجی   که   است 

  ي عقیده  يکلیدواژه  بلکه  نیست،  معمولی  يواژه  یک  غلو   اهل  مختلف  فرق  يعقیده  در  سرّ
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 دارد،  حکایت  آنان  يعقیده  خطرناک  و  سرّي  جنبه  از  که  تعبیر  این.  دهدمی  تشکیل  را  آنان

  اللهی، علی  یارسان،  حق،  اهل   قبیل   از   متعدد  هاي نام  با  که  غلو   اهل  گفتمان  و  ادبیات   در

  از   مناطق برخی در کهتاحدي دارد چشمگیري بسامد شوند،می شناخته آن نظایر و گوور

 .شودمی یاد 2«سرطالبی» یا  «سرّ طالب» نام  با آنان پیروان

  شریعت  نظر  از  که  آوردمی زبان  بر  را  سخنانی علی،  حضرت  به  اشاره  اولین  در  راجی

  مشکور، .  رک) دارد  حلولیه  و تشبیه اهل  عقاید   با آشکاري  همسانی و است مردود اسالم 

 مژده ابوطالب به را( ع)علی  تولد پیامبر، زبان از  راجی ماجرا، این در(. 157-158:  1379

 بیان   علی  حضرت  يدرباره(  ص) محمد  حضرت  زبان  از  راجی  که  توصیفاتی.  دهدمی

  سود   مخاطب  به  سخن  تأثیر  نیز  و  تأکید  براي  شگرد  این  از  که  است  او  خود  عقاید  کند،می

 : است جسته

 گشـــاد ایشـــان بـــه پنهـــان راز در

ــان ــداري را جه ــد جهان  پدیــد آم

 نمــود یــزدان روي جهــان، روي بــه

 گشررود  رخ  از  پرررده  آفرررین  جهان

ــرده ایــن در ــد پ ــد دســتی گردی  بلن

 

ــه  ــان راز ز ایشــان ب ــژده نه  ...داد م

 آفریــد جهــان و مکــان و کــون کــه

ــود ــکار نم ــه آش ــه آنچ ــود بنهفت  ب

ــود ــه نم ــرده در آنچ ــدار پ ــود پن  ب

 نقشرربند  ازل  از  بررد  دسرر   آن  که

 (71: 1ج  ،1383  کرمانی، راجی)

  غلوآمیز   يعقیده  و(  ع)علی   کالبد  در  خداوند  ذات  حلول   يعقیده  به  باور  فوق  ابیات

 نمود  و  تجسم  را(  ع)علی  حضرت  راجی.  دهدمی  نشان  صراحتبه  را  او  به  راجی

  خالق   صفت  «نقشبند  ازل   از   بد   دست  آن  که»   مصرع  در  او.  کندمی  تلقی   خداوند   جهانیاین

 این  در  امروز  که  دستی  که  کند می  بیان  و  دهدمی  نسبت(  ع) علی  به  نیز  را  خدا  بودنازلی  و

  این .  است  بوده  مشغول   جهان  خلقت  به  ازل   از  که  است   دستی  همان  است،  شده  بلند  پرده

:  1375  طباطبایی،  مدرسی.  رک)  دارد  تفویض  اهل  يعقیده  با  آشکاري  نزدیکی  سخن،

  دهد می  تشکیل  را(  خلقت  فاعلی   علت )   شیخیه  فکري  هايبنیان  از   ايعمده  قسمت  که(  45

  اثر،   این  در(  ع)علی  تولد  به  مربوط  بخش  ي مقایسه(.  98-97:  4  ج:  1432  احسائی،.  رک)
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 و  شده   نقل  مجلسی  القلوب  حیوه  از  منبع  ذکر   با   که  خداوندنامه  در   مربوطه  قسمت  با

- 159:  1388  کاشانی،  صباي.  رک)  است  شده  سروده  راجی  يحمله  با  زمانهم  تقریبا 

  به   را (  ع)علی  تولد   راجی.  سازدمی  آشکار   را   راجی   يعقیده  افراطی  يجنبه  و(  171

  حلول  ياندیشه  با   جز  که   ايعقیده  کند؛ می  تعبیر   «خداوند   رخ  از  پرده  گشودن»

  لطف   که  دارد  انسانی  تماما   ايجلوه  نوزاد  خداوندنامه،  در  آنکه  حال .  نیست  شدنیتوجیه

  گرایی افراط  ثغور   و   حدود  دادننشان  براي  باال   ابیات.  شودمی  او  حال   شامل  خداوند  يویژه

  در   عقیده  این  بسامد  دادننشان  براي  ولی  کند؛می  کفایت  ائمه  يدرباره  کرمانی  راجی

  دیگري   هاينمونه  آن،  بودنالحاقی  یا  بودناتفاقی  از   ايشبهه  هرگونه   رفع  و  راجی   يحمله

 .شودمی آورده نیز

 در  را  خداوند  اسد،  بنت  فاطمه  که  است  مدعی  پیامبر  زبان  از  دیگر  جاي  در  راجی 

 :است کرده رؤیت علی کالبد و زيَ

 مــدار دل  در اندیشــه کــار ایــن از

 

 خداونرردگار دیررده برره دیرردی  که 

 ( 74:  1ج   ، 1383  کرمانی،  راجی )  

  معمول  تولد  شاعر،   که   دهد می  نشان  را   خود   بیشتري   شدت  با   زمانی   افراطی  ي عقیده   این 

  سَرآلود  و   رازناک   اي گونه به   را   آن   و   کند   قبول   تواند نمی   ، ( ع ) علی   ي درباره   را   مادر   از   فرزند 

  ي جنبه   دیگر،  آثار  در   که درحالی  داند؛ می   ابدي   و  ازلی   را (  ع ) علی   بهتر  عبارت به  کند؛ می   بیان 

 (: 171- 167:  1388  کاشانی،   صباي .  رک )   است   مشهود   وضوح به   کعبه   مولود   بشري 

ــان   الل  گشــت ســخنسخن،زین زب

 یـاد  بـه  آرد  کـی  حکایـت  ایـن  زبان

ــان ــن از را زب ــتان ای ــرم داس ــاد ش  ب

ــن از ــر راز ای ــه بهت ــدیم ک ــب بن  ل

 

 کــال  اندیشــه و فکــر شــد راه ایــن در 

 ؟نرررژاد پيمبرررر زاد ز گویرررد کررره

ــان ــن از را دهـ ــه ایـ ــاد آزرم گفتـ  بـ

 شـب  بـه  نتابـد  رخشـان  خورشـید  که

 (76: 1ج  ،1383  کرمانی، راجی)   

  و   پیش  ابیات  و  اثر  کلی  روح  با  را  «نژاد  پیمبر  زاد  ز»  دوم   بیت  دوم  مصرع  نگارندگان

  چندان   پیامبر  نژاد  از   افرادي   شدن زاده  يدرباره  گفتن سخن زیرا   داند؛می ناسازگار  نیز   پس 
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  ز   گوید  که»  بیت،  این  بدل نسخه  ضبط  ما  نظر   از  اساس،  این   بر .  نیست  خطیر   و  رازناک

  معتقد   آن  به  حق  اهل  که  است   سرَي  همان  این  زیرا  است؛  ترصحیح  «نزاد  و   نمير   راز

  در   راجی  را  الهی  صفت  این.  داندمی  نامساعد  آن  ابراز  براي  را  زمینه  نیز  راجی  و  هستند

 :است آورده(  ع)علی  براي «نمیر و نزاد» معکوس  ترتیب  با نیز دیگر جایی

 دسـتگیر  یـا  کشـته  شـود  کی  علی

 

 نميررر و نررزاد بميرررد چگونرره 

 (325: 2ج همان،)           

  ي اولیه  3تجلی   دست  به   دیو  گرفتاري   ماجراي  در(  ع)علی  خداانگاري  ياندیشه 

  در  بسته دست با دیرباز که دیو. شودمی دیده نیز او بعدي تجلی در آن رهایی و( ع)علی

  جدیدش   جسم  در(  ع)علی  يجلوه  دست  به  رسولحضرت  محضر   در   گردید،می  آفاق

  او   پیامبر.  است  خداوند(  ع) علی کند  خیال   دیو  که  گرددمی  باعث  مسئله  این.  شودمی  آزاد

  ي آفریننده   حال درعین  ولی  است،  خدا  يبنده  علی:  گویدمی  و  4بازداشته   سخن  این  از  را

 داستان   لحن  دارد،  تصریح  شاعر  عقیدتی  غلو  بر  محتوا  بر اینکهافزون.  هست  نیز  مخلوقات

  از   که  کفرآمیز  سخنان  این.  کندمی  بیان  را  راجی  غلوآمیز  يعقیده  ايشایسته  نحو   به  نیز

. رک)  است  احادیث   و  آیات  با  آشکار   تقابل   در  شود،می  روایت   داستان   در  پیامبر   زبان

  سخنانی   معتبر  احادیث  از  یک هیچ  در  و(  650:  1414طوسی،  ؛77/    72/مائده  ؛171/نساء

 .شودنمی دیده مشابه

 اسـت  ايبنـده  را  خداونـد  مر  علی

 برمیــــار دم هــــیچ علــــی راز ز

 

 اسررر  ایآفریننررردهبندگان ولـــی 

ــه ــه کـ ــد بـ ــدگار را آن دانـ  خداونـ

 (86-85  ،1ج:  1383 راجی،)    

 سلمان، و( ع)علی نهادن  رودررو و داستانی موقعیتی خلق  با راجی دیگر، ينمونه در

  به   را  خود  آگاهی  و   باال   سن  تجربه،  دارد  قصد   سلمان  آن  در  که   کند می  ایجاد  را  طرحی

 و  شودمی  روروبه  دور،  بسیار  هاي زمان  از( ع)علی انگیزاعجاب  آگاهی  با  ولی  بکشد؛  رخ

(  ع)علی  زبان  از  بار  این  تمام  صراحت  با  را  خود  يعقیده  طریق  این  از  شاعر  درنهایت،

 .کندمی بیان
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 هسرر  چرره هررر یآفریننررده مررن  

ــنم ــورآرايِ مـ ــک کشـ ــود ملـ  وجـ

ــه ــنم یگانـ ــتِ مـ ــداي داور دسـ  خـ

ــده ــش ينگارنـ ــا نقـ ــت و زیبـ  زشـ

 

 بسـت  آب  بـر  نقـش  ایـن  من  دست  ز 

 نمـــود وجـــودم از همـــه وجـــود

 پای برره   گيترری   هررردو   مررن   دس    از   شد 

 سرشرر  آدم خررا  و گررل زدسررت  

 (88: همان)                         

همان  داند؛می  منبعث  علی   وجود  از  را  آفرینش  يهمه  صریحا   فوق،  ابیات  محتواي 

 او   شکل  بر   و(  ع)علی  نور  از  منبعث  را  عالم  مخلوقات  يهمه  کرمانی  خانکریم  که   گونه

 دست  به  آدم  گل  که  است  مدعی  راجی  همچنین(.  444:  1ج  تا،بی  کرمانی،.  رک)  داندمی

  تا، بی  مجلسی،.  رک)  دارد  را   تناقض   نهایت  علوي  احادیث  با  که   است   شده  سرشته   علی 

  فاعلی   علت  نقش  به  باور  و   شیخیه  تفکرات  با  ولی(  650:  1414  طوسی،  ؛275- 270:  25ج

  تطور   تاریخ .  است  توجیه  درخور(  98-97:  4ج:  1432  احسائی، .  رک)  خلقت  در  ائمه

  الوهیت   ي وجهه  که   نیز   پوشیده  بسیار  افراطی  عقاید  که   دهدمی  نشان  ایران  در  گريشیعه

 و  است  شدهنمی  تحمل  شیخیه،   رواج  يدوره   در  جز  داد، می  نسبت  انسان  یک  به  را

  قزوینی . رک) است عقاید  آن صاحبان با  قهرآمیز  برخوردهاي از  مشحون تاریخ  صفحات

  النقض   مشهور   کتاب  در  شیعه   عیارتمام  مدافع  رازي،  قزوینی  حتی (.  109:  1358  رازي،

  اشاره  غلو  اهل ياندیشه مطرودبودن به کرات به( ع)علی  هايرشادت بر تأکید ضمن نیز

 (.522-521: همان. رک) دارد

 (ص)محمد  حضرت   بر   آنان  رجحان  گاه  و(  ع)علی  خصوصاً  ائمه   شأن   در   غلو .  2.3.3

  او   از  بعد  را(  ع)علی  و  دارد  تأکید (  ص) محمد  حضرت  شأن  برتري  بر  اعتدالی  يشیعه

(  ع)علی  حبّ   به  که  رازي  قوامی   دیوان  در  عقیده  این .  داندمی  انسانی  فضایل  تمام  صاحب

 : شودمی دیده صراحت به است، بوده شهره نیز

 هسـت  کـه  نگـویم  محمـد  چون  علی 

  اســت بهتــر امــتش از گــویم ولــی

 

 خداونــدگار چــون بــود چــون رهــی 

ــی ــرد یک ــد م ــزون باش ــزار از ف  ه

 (143:  1374  رازي،  قوامی)        
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  انتساب   و  اصلی  انحراف  ضمن  که  است  گردیده  باعث  غلو  اهل  افراطی  يعقیده  اما 

.  رک)  شوند  کشیده  انحراف  به  نیز  پیامبر  بر  علی  تقدیم  در  ائمه،  بر  الوهیت  يوجهه

  گاه   غلو،  به  گرایش  دلیلبه  نیز   شیخیه  يفرقه  پیروان(.  172  ،165  ،158:  1379  مشکور،

  هنگام   ،(ع)علی  تولد   ماجراي   در  راجی،.  هستند  داستانهم  غلو   اهل  با  خصوص   این  در

نداشتنافزون  که   کندمی  سراییافسانه  چنان  او،  با  پیامبر  مالقات  توصیف   صحت   بر 

  نوزاد  تماشاي  با  پیامبر  روایت،  این   در.  کندمی  مخدوش   نیز  را  پیامبر   جایگاه  تاریخی،

  را   پیامبر  علی،  آید،می  هوش  به  دوباره  چون  و  رودمی  هوش  از  گهواره  در  انگیزشگفت

  روایات   از یکهیچ  را   افراطی  نگرش   این .  خواندمی  او  بر را  قرآن  و  دهد می قرار  مخاطب 

 :است او  کیشانهم و شاعر تخیل  يزائیده فقط و کندنمی  تأیید  پیامبر يدرباره تاریخی

   شد   خاموش   و   بست لب   و   این   بگفت 

 ود ـب  وشــخام  ايــآنج  در  یـــ زمان

   رسول  رـب  هـــ جایگ  آن  دـــفروخوان

 

 شد   وشـه  از  ارشــگفت  ز  رـــپیمب 

 برگشود  بـــل  و  دــخندی  دگرباره

 نزول   ردهـــنک  را  داـــ خ  المـــک

 ( 77: 1ج ،1383 راجی،)      

 آگاه  آن  از   پیامبر  که  داند می  اموري  و  اسرار  به  واقف  را (  ع)علی  راجی،  روایت  در

  پیامبر   بر  نزول   از  قبل(  ع )علی  توسط  قرآن  يواسطهبی  قرائت  بر  شاعر  تأکید.  نیست

  پیامبر  آنکه   حال .  دارد  اشاره  شاعر  يعقیده  در  او  شأن  عظمت  بر   که  دارد   خاصی  اهمیت

بر  افزون  کند؛می  دریافت  خداوند  از  وحی  يفرشته  يواسطهبه  را  قرآن  رسالت،   جایگاه  در

  حضرت   مرید  پیامبر  گویی  که  کندمی  تنظیم  ايگونه  به  داستان  در  را  لحن  و  فضا  شاعر  این،

 .است بوده علی

  ي ادامه  در.  کندمی  معرفی(  ع)علی  رحمت  ذیل   در  نیز  را  اولوالعزم   پیامبران  تمام  راجی

  حد   به  رسیدن  و  المنتهیسدره  از  گذر  از  پس  پیامبر  که  کند می  ادعا  راجی  داستان،  این

  سخنی   همان  این(.  194:  2ج   همان،)  شنودمی  را  او  سخن  و  بیندمی  را  علی  قوسین،  قاب

  ارشادالعوام   کتاب  در  5تقیه   و  احتیاط  جوانب  رعایت  وجود  با  کرمانی  خانکریم  که  است

  خدا   دستور   با   قوسین،  قاب  حد  به  رسیدن  از   پس   معراج  شب   در   پیامبر.  است  آورده  نیز
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  آنجا   در  خود  يچهره  تمامیت  با  که  بیند  می   را  علی  و  شودمی  ملتفت  چپ   جانب  به

  حضور   بر  شیعی   معتبر  روایات  که درحالی(.  463:  1ج  تا،بی  کرمانی،.  رک)  است   حاضر

.  رک)  دارند  آشکار  تأکید  معراج   در  روحانی  چه  و  جسمانی  چه  علی،  حضرت  نداشتن

  المیزان   تفسیر   در  معراج   روایات   مفصل  مبحث   در  حتی(.  386:  18ج   ،1403  مجلسی، 

( ع)علی  به  پیامبر  محبت   به  اشاره   از  غیر  و  شودنمی  دیده  شیخیه  مستند  روایات  از   کدامهیچ

  ، 1363  طباطبایی،.  رک)  است  نشده  او  حضور   به  اياشاره  هیچ  شدنش،  حق  جانشین  و

 (.  57- 5: 13ج

 و   رودمی پیامبر دیدار  به(  ع)علی صبحگاه  معراج،  از  پیامبر بازگشت  از  پس  همچنین 

  و   شگفتی  و  گویدمی  باز  پیامبر   به  را  است  افتاده  اتفاق  آنچه  تمام  معراج،  تبریک  از  بعد

 : گویدمی( ع)علی به خطاب تعجب با پیامبر اینکه تا سازد؛می دوچندان را ماجرا اعجاب

ــه ــدا راز ک ــت را خ ــس ندانس  ک

 

ــد  ــو رازي، خداون ــی ت ــس و دان  ب

 (195: 2ج همان،)            

 مبهمی اشارات  تنها شود؛نمی  قائل فرقی خدا و( ع)علی بین ماجرا، این بیان با راجی

  تشخیص (  ع)علی  و  خدا   بین  را   تمایزي  گاه  مخاطب   که  شودمی  باعث  داستان  کلیت   در

  درک   از  نیز   پیامبر  که تاحدي  کند،می  ترپررنگ  را  شبهه  این  دیگر   ادعایی   با   باز  ولی  دهد،

  در .  است  آگاه  آن  به  خدا  فقط   که  داندمی  رازي  را  آن  و  گردد می  عاجز(  ع)علی  اعجاب

  که   کندمی  عنوان  و  کرده  بیان  احتیاط  رعایت  با  را  معراج  موضوع  باذل   مقایسه،  مقام

 : است بوده  واقف معراج  ماجراي به عرفانی  سلوک طریق  از( ع)علی

 پـاي افـالک سـطح بـر  داشت  نبی

  حجرراب  رفررع  گشته  نظر  پيشِ  ز

 

 سـراي  صـحن  بـه  تماشـا  در  علی 

ــود علــی ــا ســیر در ب ــاب آن ب  جن

 (20: تابی  مشهدي، باذل )       

  و   مبهم  زبانی  با  و  برده  عرش  به  پیامبر  از  قبل  را  علی  حضرت  راجی  کهدرحالی 

  با   معراج  شب   از   راجی   روایت   ي مقایسه.  است  کرده  قلمداد  یگانه  خداوند،  با  رازآمیز 

  ي جنبه  روایات  دیگر  با  مقایسه  در  خود  ينوبهبه  نیز  آن  که  کرمانی  خانکریم  روایت
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  را  غلو از  باالتري يدرجه ،(386: 18ج ،1403 مجلسی،. رک ) دارد آمیزاغراق و گزینشی

  عرش   در  را  علی  حضرت  فقط  کرمانی  خانکریم  است  مشهود  کهچنان  دهد،می  نشان

  اغراق   این  که  کندمی  معرفی  محفل  این  میزبان  را  او  کرمانی  راجی   ولی  داند؛می  حاضر

 :است  شده  ناشی اثر ادبی و حماسی  سبک از زیاد، احتمال  به ثانوي

 رســید اعــال قوســین نزدیــک چــو

 جــان و انــس خــالق خلوتگــه بــه

 

 شــنید را علــی قــول  و دیــد علــی 

ــی ــود ميهمرران نب  ميزبرران او و ب

 (194: 2ج  ،1383 راجی،)       

 آنان   به   توهين   و   لعن   و  عمر  و   ابوبکر   خصوصاً   گانه،سه  خلفای   از  شدید   نفرت .  3.3.3

  عمر   و   ابوبکر   به   او   نگرش   نوع   در   راجی   ي حمله   در   شیخیه   عقاید   بازتاب   از   دیگري   وجه 

  دیوان   در   باز   که چنان   نیست،   افراط   اهل   اعتدالی   و   اصولی   ي شیعه   نیز   باره   این   در   شود؛ می   دیده 

 (. 123- 121:  1374  رازي،   قوامی )   دارد   وجود   مدعا   این   بر   متعددي   شواهد   رازي   قوامی 

ــی ــردي خالف ــی نک ــا عل ــر ب  عم

 

ــه انــدر تــو   میــار تعصـــب میان

 (143: همان)                      

  جایز   را   مذاهب   سایر   دینی   نمادهاي   به   اهانت   که   اصیل   ي امامیه   مذهب   برخالف   شیخیه 

  ؛ 537: 1414 طوسی،  ؛ 91: 77 جزء   ، 1403 مجلسی، . رک )   کند می  اعالم   حرام  گاه   و   داند نمی 

  به   و   6است   نهاده   عمر   و   ابوبکر   با   ضدیت   بر   را   خود   اعتقادي   بنیان   ، ( 253  ، 1ج   تا، بی   انصاري، 

(.  168:  همان   ؛ 43:  3ج :  تا بی   کرمانی، .  رک )   دهد می   بروز   خود   از   را   نفرت   این   مختلف   طرق 

  و   است   داشته   خلفا   با   را   ضدیت   نهایت (  ع ) علی   که   است   معتقد   کرمانی،   خان کریم محمد 

  او   شخصیت   ناچاري   سر   از   که   داند می   شیعه   مخالفین   ي فتنه   را   ایشان   به   حسنه   روابط   انتساب 

  متوکل   و   الجن دیک   ماجراي   نقل   با   همچنین (.  64:  1261کرمانی، .  رک )   اند کرده   تحریف   را 

  را   آنان   و   کند می   ذم   و   قدح   شدت   درنهایت   را   ابوبکر   و   عمر   ندارد،   معتبري   سند   که   عباسی 

  که   است   دستاویزي   همان   ماجرا   این (.  123:  همان )   داند می   قیامت   منکر   و   خوار شراب 

  شیخ   الکبیره   ي جامعه   زیارت   شرح   در   مطلب   این   دیدن   با   عثمانی   پاشاي   داوود   آن   ي واسطه به 

 . کند می   ویران   را   آنجا   و   کرده   حمله   کربال   به   احسائی، 
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  را   عمر   و  ابوبکر  مختلف  طُرق  به  فرقه  این  پیروان  و  علما   از  یکی  عنوانبه  نیز   راجی

  گونه همان  کند؛می  استفاده  احسائی  شگرد  همان  از  که  است  آنجا  جالب  و  کندمی  تحقیر

  هاي شخصیت  زبان  از  نیز  راجی  است،  کرده  ذم  را  خلفا  الجندیک  زبان  از  احسائی  که

  که   شودمی  غرق  عقیدتی  بغض  این  در  چندان  شاعر.  دهدمی  انجام  را  کار  این  داستانی

  در  را   حماسه   ساختار   درنهایت  و  کند می  نقض   را  حماسه  در   راوي  طرفیبی  اصل 

  ذهنیت   در  نزاع  اصلی   يجبهه  واقع،  در   سازد؛می  مواجه  مشکل  با   متعددي  هاي نمونه

  و   مقبول   و  شر   و   خیر  تقابل  تواندنمی  دلیل،  همین  به  و  است  پیامبر  سپاه  درون  راوي،

  نقصان   با  طرح  و  مایهبن  لحاظ  از  داستان  رو،ازاین  بازنماید؛  حماسه  کلیت  در   را  نامقبول

  هاي شخصیت  از  بیشتر  عمر  و  ابوبکر  لعن  و  طعن  براي  کرمانی  راجی.  شودمی  روروبه 

  وانمود   طورآن  هم  و  باشد   کرده  حفظ  را   احتیاط   يجنبه  هم  ظاهرا   تا   کرده  استفاده  داستانی

 .است داشته سابقه نیز آنان حیات زمان  در خلفا به لعن و طعن که کند

  ابراز   با  همراه(  ع)علی  هايرشادت  توصیف   از   پس   بدر   جنگ   داستان  در  مثال   براي

 زبان  از  رفته،  جنگ  میدان  به  که  عمر  ،(274:  1ج  ،1383  راجی،.  رک)  غالیانه  عقاید

  صورت به  ابوبکر   ازآن،پس  و(  276:  همان)  شودمی  خوانده  اسالم   و  کفر   ننگ  ابوجهل،

  نکوهش (.  278:  همان.  رک)  شودمی  توصیف  است،  شده  آراسته   فرشته  شکل   در   که  دیوي

  و  داستانی   شگرد  توان می  اول،  نگاه  در  را   داستانی  هاي شخصیت  زبان   از  خلفا

 کفر،   دشمنان  ترینبزرگ  از  که(  ع)علی  مقابل،  در  ولی  کرد؛  قلمداد  رواي  پردازيشخصیت

  کرده   وارد   جنگ   هاي میدان   در   آنان   به   را   لطمه   بیشترین   تاریخ   گواه   به   و   است   مشرکین   و   الحاد 

  اينکته   ترین کوچک   برانگیزد،   آنان   دل   در   بیشتري   نفرت   داستانی   منطق   براساس   باید   و   است 

  راجی   هدف   که   است   مشخص   پس   شود؛ نمی   دیده   داستانی   هاي شخصیت   زبان   از   او   ذم   در 

  در   داستان   بیان   هنگام   راوي .  است   بوده   اولویت   در   عقایدش   بیان   و   نبوده   بزرگ   ادبی   اثر   خلق 

  این  و   کند می   عمل   سویه یک   بسیار   اسالم   سپاه   و   داستان   قهرمان   به   خود   مثبت   احساسات   بروز 

  دشمنان  زبان   از   حتی   که نحوي به   دارد،   او   عقاید   در   ریشه   راوي،   دوستی   بر قهرمان افزون   کار 

  در   راجی   زبان   بر این، افزون .  ستاید می   آنان   محبان   واژگان   با   را (  ص ) محمد   و (  ع ) علی   نیز 
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  پایانی   و   میانی   هاي قسمت   در   مرور به   ولی   است؛   تر مبهم   باره   این   در   کتاب   آغازین   هاي قسمت 

  در  تري سخیف  هاي واژه  از   مرور به  و  یابد می   گرایش  صراحت به  مبهم،  و  کنایی  زبان   این   اثر، 

  دیگر،   اي نمونه   در .  نیست   سازگار   نیز   حماسه   زبان   فخامت   با   که   شود می   استفاده   خلفا   نکوهش 

 : کند می   خطاب   ناپاک   و   کافر   مرحب   زبان   از   را   عمر   و   ابوبکر 

 پــاک صــدیق کفــر از گیتــی کــنم

 

ــدارم  ــاروق ز نـ ــاک فـ ــاک ناپـ  بـ

 (261: 2 ج همان،)              

  از  خواسته  که   آنجا   در  حتی   است،  آن  ي ناشیانه  ابراز   و   خود  تعصبات  در  غرق  که  او

 و  رستم  داستان  در  فردوسی  آنچه  مانند  ضدقهرمان  و  قهرمان  توصیف  در  لحن  توفیر

 : کند استفاده سروده،  اسفندیار

 اســـفندیار اســـب تـــا ببینـــیم

 جنگجـــوي رســـتم بـــاره گـــر و

 

 ســواربی همــی آیــد آخــور ســوي 

ــه ــوان ب ــد ای ــدبی نه  روي خداون

 (741:  1388 فردوسی،)        

 :ندارد مخاطب  براي زدگیدل  و پراکنینفرت جز اينتیجه  که است گفته  را زیر ابیات

ــی ــر ز را نبـ ــه منبـ ــر بـ  آورم زیـ

ــدم ــوبکر ببن ــوحفض و اب  خــوار ب

  کمنـــد خـــم بـــه درآرم را علـــی

 

 آورم اســـــــیر را او دلیــــــران 

 شـکار  آرم  تـو  بهـر  خوک  و  سگ

ــه ــزدان داراي ب ــانم ی ــد رس  گزن

 (41: 2ج  ،1383 راجی،)       

 شودمی  دیده  خلفا  ذم  در   راجی  ي حمله  يمنظومه  در  گونه   این  از  متعددي  هاينمونه 

 7.گنجدنمی مقال   این در کنیم ذکر  را هانمونه تمام  بخواهیم اگر و

  خلفا   ذم   در   خود   ي رندانه   ي شیوه  به   نامه، ساقی  یک   ضمن   در   کتاب،   از  قسمتی  در   راجی 

  گري زردشتی   گرایش   از   حیدري،   ي حمله   سرودن   علت   بیان   ضمن   حال، درعین   و   کند می   اشاره 

  به   خود   روحانی   سفر   رؤیا   عالم   در   داستان   این   در   راجی .  دهد می   بروز   هایی نشانه   نیز   خود 

  سخن  افتخار   با   گبران   پیر   دست   به   تأییدش   از   آنجا   در   و   کشد می   تصویر   به   را   مغان   بزم   مجلس 



ـ   68 ـ ــ  (47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره   ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ

 

  جمع   به   پیروزمندانه   بزرگ   مأموریتی   انجام   از   پس   راجی   گویی   توصیف،   این   در   . گوید می 

 گیرند. او می   دوش   از   را   نبرد   آالت   و   اسباب   یاران   و   است   بازگشته   یاران 

  سخن   طعن  زبان  به  خلفا  با   مستقیم  صورت به  راوي  که  دارد  وجود  نیز  هایینمونه  البته

  هاي واژه  از  و  دارد  مبهم  و   کنایی  زبانی  شاعر،  شخص  به   انتساب  دلیلبه  که  گویدمی

 :کندنمی استفاده  نیز سخیف

 : است چنین خیبر جنگ آوردهاي از یکی از  شاعر  توصیف مثال،  براي 

ــی ــوي را عل ــه س ــاي داد میمن  ج

ــوبکر ــوحفض و ابـ ــره در بـ  میسـ

 شــمال  و یمــین از واقعــه آن در

 

 خـــداي نـــور بتابیـــد اَیمـــن بـــر 

ــو ــش چ ــده آت ــره ش ــره میس  یکس

  8حـال  وصـف واقعـه در  کـرده  خدا

 (208: 2ج همان،)              

  را   خود  يعقیده  بیشتري  وضوح  با  کربال،  واقعه   به  گریز  حین  بعدي  ابیات  در  راجی

 :کندمی بیان

ــه ــاد بـ ــدم یـ ــف زان آمـ ــتال صـ  ابـ

 بـود  خـار  پیـرامُنش  بـه  صف  این  گر

 

ــه  ــم ش ــپاه ک ــف و س ــربال ص  ک

  بـود  اغیـار  از  پـاک  او  پـاک  صف

 (همان)                        

  از  شاعر سازد،می پل سپاه  براي برده، سر  باالي را خیبر درب( ع)علی وقتی همچنین

  تاریک   و  تنگ   صراط   پل   همانند   عمر   و   ابوبکر  راه  سر   بر  که   کندمی  تعبیر   صراط   پل   به  آن

 (.314-313: همان) دهدمی نجات را او  علی  و شودمی  مو ي اندازهبه و

 کشـید سـر از سالوسـم دلـق یکـی

 گسـیخت سـر از تزویـر دام یکـی 

 شسـت نـاب مـی از دفتـرم یکـی 

 گزیـد لب  یکی ، خنـدان  گشـت  یکـی  

 

 برکشــید از زهــدم يخرقــه یکــی 

 ریخـت خـاک بـر تسـبیح عقد یکی

 جسـت چـاره مـن تزویر و تدبیر به

 بنگریـد مـن سـوي دل  شـاد یکـی

 (286:  1389 راجی،)              
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 بپردازد  عمر  و  ابوبکر  ذم   به  تا  کندمی  استفاده  فرصتی  هر  از  راجی  است  پیدا  کهچنان

 در   ربیع.  ندارد  سابقه  شیعی  هايحماسه  ویژهبه  مکتوب،  آثار  در  افراط  از  حد  این  که

:  1384  ربیع، .  رک )   گوید می   سخن   بدگویی   بدون   ابوبکر   و   عمر   از   اعتدالی   مشی   با   نامه علی 

  دشنام   به   زبان   او   از   پیش   خلفاي   با   مخالفت   و (  ع ) علی   خالفت   حق   بر   تأکید   ضمن   او (.  53

  مخالفت  آنان   فضایل   در   تشکیک   با   نامه حمله   در   نیز   مشهدي   باذل (.  163:  همان )   آالید نمی 

  مشهدي،   باذل . ) کند می   خودداري   دشنام   از   حال، درعین   ولی   دهد؛ می   نشان   را   خود   ضمنی 

  عقاید  به   بیشتر   شیعی،   مذهبی   حماسه   که   دهد می   نشان   دست، ازاین   هایی نمونه (  21:  تا بی 

  و   مذهبی   نزاع   ایجاد   از   اش، عقیدتی   ي فاصله   حفظ   ضمن   در   و   بوده   پایبند   اعتدالی   ي شیعه 

  دارد،می   بر   قدم   طریق   این   ضد   بر   صراحت به   راجی   ي حمله   آنکه، حال   پرهیزد؛ می   اجتماعی 

 . است   مخالف   خصوص   این   در   اعتدالی   ي شیعه   مشی   با   شیخیه   عقیده   که   گونه همان 

 

 گيری نتيجه. 4

  پیرو   که   است   فارسی  ادبیات  دینی  ي حماسه  موفق   نسبتا   هاينمونه  از   یکی   راجی  يحمله

  ذیل   فرمی  هايویژگی  لحاظ  از   اثر  این.  است  شده  سروده  سراییحمله  ادبی  جریان

  هاي نمونه  دیگر   مانند  هرچند.  دارد  قرار  حماسه  نوع  آن  تبعبه  و  نامه حمله  يگونهخرده

  دهد؛می  تشکیل   را   اثر  این  کلی  محتواي(  ع)علی  مناقب  و  دالوري  توصیف  نامه،حمله

  آشکاري   تفاوت  قضایا  به  شاعر   نگرش  و   لحن  مضمون،  داستانی،  جزئیات  نظر   از  ولی

 .دارد  وجود  غیره  و  افتخارالعلماء  ي حمله  باذل،  ي حمله  قبیل  از  دیگر   هاي نمونه  با   آن  میان

  به   دارند،  شیعه  مذهب  در  اعتدالی  مشی  که  مذکور  شاعران  برخالف  اثر  این  در  راجی 

  بسیار   هاينشانه.  است  وابسته  شیخیه   يفرقه  یعنی  آن  ناصالح  فرزند   و  اخباري   جریان

  دهد می  نشان  که  است  دست  در  شیخیه  يفرقه  ياولیه  يحلقه  با  شاعر   ارتباط   از  آشکاري

  سیر   منظر  این   از   و  است   بوده  کرمان  و  یزد  در   جنبش  این  پیشاهنگان  از  کرمانی  راجی

  ناقض   زمانهم  که  گرددمی  آشکار  نیز  اسالم   دین  به  زرتشتی  آئین  از   او  گرایش  و   تحول 

 متعدد،  هاي نمونه  با   اثر  غلوآمیز  محتواي  بر این،افزون.  است  شاعر  اعجازآمیز   تحول  داستان
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  بر   حاکم  روح  با   نواهم  شاعر  که  ايگونهبه  کند،می  تأیید  را  راجی  گريشیخی  گرایش

  را   خود  مسلکانهم  عقاید  شیخیه،  جریان   حامیان  حمایت  با   خود،  عصر   اجتماعی  محیط

  سرودن  به  شاعر  حتی  رودمی  گمان  که  است  مستحکم  حدي  به  ارتباط  این.  دهدمی  بازتاب

  عقاید   از  متأثر  راجی.  است  بوده  مأمور  شیخیه  مقبول   مضمون  با  حماسی  يمنظومه  این

  بر   حتی  را  او  گراییافراط  با  و  رساندمی  الوهیت  يمرتبه  به  را(  ع)علی  شیخیه،  يفرقه

  افراط   دوم   و  اول   خلفاي  با   عناد   و  بغض  در  تاحدي   همچنین.  نهدمی  رجحان   نیز  پیامبر

  منسجم   تصویر  وصف،  این  با .  کندمی  نقض   نیز   را   حماسه   نوع   مسلم   قواعد   گاه  که   ورزدمی

  از  ادبی،  يجنبهبر  افزون  که  دهدمی  ارائه  خود  اجتماعی  گروه   عقاید  و  باور  از  موفقی  و

 .دارد اهمیت نیز شناختیجامعه و تاریخی  پژوهش منظر
 

 ها یادداش 

اند که  پرداخته  راجی  يحملهاز جهات گوناگون به بررسی    هایی نیز وجود دارند که. پژوهش1

  صورت مستقیم به پژوهش حاضر مرتبط نیستند؛ ولی براي شناخت بهتر اثر حائز اهمیت استبه

 ، مجموعه مقاالت همایش راجی کرمانی(. 1380)رک . طالبیان، 

زنجان به گروهی از پیروان این مسلک که مانند اهل حق و یارسان شارب خود    . در مناطقی از2

   .کنندتراشند و داراي عقاید و مراسم سرّي هستند، از عنوان »سیر طالبی« استفاده مینمیرا 

  حیوان،   قامت  در( ع)علی حلول قدرت  بر مبنی شیخیه عقاید از  دیگري بخش با  موضوع . این3

 . (441: تابی  کرمانی،. رک ) دارد ارتباط نیز دیگر اشخاص حتی و  جماد و نبات

  صورت به  ابتدا  شیخیه  علماي  مباحث   و  گفتار  سبک  با  متناسب   این،   نظایر  و  ماجرا  این  در  راجی  .4

 را   آن  پوشیده   تاحدي  و  دیگر  تعبیري  با   سپس  و  کندمی  انکار  را  غلوآمیز  يعقیده  یک  آشکار

 . است  مشحون مباحث  گونهاین از کرمانی خانکریم  آثار کهچنان کند.می تأیید

  و   مجالس  در  و  کردندمی  رعایت   را  احتیاط  جانب   خود  مکتوب  منابع  در  غلو   اهل  فرق  تمام.  5

  کرمانی   خانکریم  رسمی   کتب   يمقایسه.  دادندمی  بروز  بیشتر   را  خود  يغالیانه  هاياندایشه  مواعظ 

 دهد.می نشان وضوحبه را موضوع این یزد مواعظ جمله  از او شفاهی  گفتارهاي با
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  یزیدبن   با  را  ابوبکر  نهایت  در  صحابه   برخی  نفاق  بر  چینی   زمینه  از  پس  کرمانی  نمونه،  باب  از  .6

  خصوص   در  و  داندمی  کهن  کین  از  اينشانه  را  فدک   مالکیت   سلب   و  کندمی  مقایسه  معاویه

   .(43:   3ج تا،بی کرمانی،) کندمی  لعن را  خلفا  علنی  طوربه سقیفه ماجراي

(  280ص    -278ص    -276  - 275ص    -207ص  -127: ص  1: ج1383رجوع کنید. )کرمانی،    .7

  - 225ص    -111ص    -62  ص   -61ص    -43ص    -40  ص  - 39: ص  2  ج  همان:)  و همچنین

 و غیره(.  244ص  -236ص  -231ص 

 (. 9-8. اشاره به اصحاب یمین و اصحاب شمال )واقعه/ 8

 

 منابع 

 .فردا افق : قم نیریزي، احمد  خط(. 1382. )کریم قران

 . االحقانی: جابی ،4ج. کبیره يجامعه ي زیاره شرح(. قه1432. )الدینزین احسائی،

  حیدري   يحمله  يمنظومه  در  عرفان  و  قرآن  يجلوه(. »1380. )احمد  خراسانی،  امیري

  راجی،   بمانعلی  همایش  مقاالت  مجموعه،  یحیی  طالبیان،  یحیی  کوششبه.  «راجی

 .268- 241صص  کرمان، فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: کرمان

 . بیروت ،االعظم  الشیخ تراث: قم ،1ج. المکاسب(.  تابی. )مرتضیشیخ انصاري،

 . ایران اسناد ملی سازمان:  جابی. زرتشتیان و پهلوي  تاریخ(. 1380. )جهانگیر اوشیدري،

  حیدري   يحمله  کتاب  حماسی  و  محتوایی  هايویژگی  بررسی(.  1380. )مهین  ایرانمنش،

 . کرمان  باهنر شهید دانشگاه ارشد  کارشناسی ينامهپایان. راجی

 کتاب  کانون: تهران. حیدري يحمله(. تا بی) . محمدرفیع میرزا  مشهدي، باذل 

 . شفق:  تبریز مشکور، محمدجواد يترجمه .الفرقبین الفرق(. 1333. )عبدالقاهر بغدادي،

 . جام :  تهران   وهمن،   فریدون   ي ترجمه .  متأخر   دوره   در   زرتشتی   دیانت (.  1347. ) مري   بویس، 

:  تهران  وهمن،  فریدون  يترجمه.  آنان  دینی  آداب  و  باورها  زرتشتیان(.  1386.)ـــــــــــ

 . ققنوس
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  مذهبی   يحماسه  ترین بزرگ  یا  حیدري  يحمله»(.  1349. )حسین  اندوهجردي،  بهزادي 

 . 133-129صص  ،3يشماره ،8سال ،مشهد  قدس آستان ينامه. «فارسی

  «ناشناخته   اما  بزرگ  يحماسه  حیدري  يحمله»(.  1372. ) حسین  اندوهجردي،  بهزادي

 . 56  -50صص ،(10-9پیاپی ) دوم و اول  يشماره  3  سال  ،کرمان ي نامهفصل

 .زرین: تهران .الشعراء حدیقه(. 1364. )احمد سید شیرازي، بیگی

  در   ماندگار  سوگنامه  از  یادگار  منظومه  یک  به  نگاهی(. »1380. )فریدون  توسی،  زادهتقی

  راجی،   بمانعلی  همایش  مقاالت  مجموعه  ،یحیی  طالبیان،  کوششبه.  «اسالمی  فرهنگ

 .202- 185صص  کرمان، استان فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: کرمان

  گسترش   دبیرخانه:  تهران.  هند  در  فارسی  ادبیات   تاریخ  با  نگاهی(.  1377. )سبحانی  توفیق،

 . فارسی زبان

)محمدحسین  خسروان،  .1380«   مجموعه   طالبیان،  یحیی  کوشش به.  «معراج  و  راجی(. 

 کرمان،  استان  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن:  کرمان  راجی،   بمانعلی  همایش  مقاالت

 . 234- 223صص

  کوشش به.  «حیدري  يحمله  در  عاشورا   يواقعه(. »1380. )طاهره  دستجردي،خوشحال 

  مفاخر   و  آثار  انجمن:  کرمان  راجی،  بمانعلی  همایش  مقاالت   مجموعه  طالبیان،  یحیی

 . 222-207صص  کرمان، استان  فرهنگی

.  «کرمانی  راجی  و  باذل   حیدري  يحمله  دو  تطبیقی  مقایسه(. »1392. )حکیمه  دانشور،

 .33-32صص  ،105يشماره ،ادبیات و زبان رشدآموزش يمجله

 . شناسیکرمان مرکز: کرمان. خضر خواجه ي محله  يتاریخچه(. 1375. )محمد دانشور،

  حسام ابن  بینیجهان  و  اندیشه  آثار،  زندگانی،  احوال،  محیط(. »1395. )اکبر  سولوئیه،  دژبند

 .75- 61صص  ،3يشماره  2يدوره  ،فلسفه  و  عرفان  ادبیات  مطالعات.  «کرمانی  راجی  و

 .کرمان  هنر و فرهنگ کل ياداره: کرمان. کرمان شعراي  تذکره(. 1357. )عبداهلل دهش،

)بمانعلی  کرمانی،  راجی   همکاران،   و  طالبیان  یحیی  تصحیح.  حیدري  يحمله(.  1383. 

 .کرمان باهنر  شهید  دانشگاه: کرمان ،2ج
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)ضیاءالدین  روحانی،   علمی   مجمع:  تهران.  مذهب  لباس  در  استعمار  مزدوران(.  1345. 

 .جوان نسل نجات

 . اسالمیه:  جابی  کتابچی،  سیداحمد  کوششبه.  حیدري  يحمله(.1389.)ـــــــــــــــــ

 . فروهر: جابی. زرتشتیان تاریخ(. 1363. )رشید شهمردان،

 .دارالثقافه: قم. االمالی(. ق1414. )حسن طوسی،

  زادهرکن  محمدحسین  تصحیحبه .  روشن  روز  يتذکره(.  1343. )محمدمظفرحسین  صبا،

 . رازي يکتابخانه: جابی آدمیت،

  خنکال،  مرتضی  تعلیق   و   تصحیح .  خداوندنامه(  1388.)  خانفتعلی  کاشانی،  صباي 

 .کاشان دانشگاه ارشد  کارشناسی ينامهپایان

)محمدرضا  صرفی،  .1380« .  «حیدري  يحمله  شعر  در   شعر  سازنده  عناصر   بررسی(. 

 آثار  انجمن:  کرمان  راجی،  بمانعلی  همایش  مقاالت  مجموعه  طالبیان،  یحیی  کوششبه

 .42-29صص کرمان، استان فرهنگی  مفاخر و

 .پیروز: تهران .ایران در سرایی حماسه(. 1333) اهلل،ذبیح صفا،

)یحیی  طالبیان،  .1380«   یحیی   کوششبه.  «کربال  شهید(  ع)  حسینبنقاسم  يحماسه(. 

  فرهنگی   مفاخر   و  آثار  انجمن:  کرمان  راجی،  بمانعلی   همایش  مقاالت  مجموعه  طالبیان،

 . 80- 67صص  کرمان،  استان

)محمدحسین  طباطبایی،   موسوي   محمدباقر  يترجمه.  تفسیرالمیزان  ي ترجمه(.  1363. 

 علمیه  حوزه مدرسین جامعه: قم ،همدانی

  اثري  یا   حیدري  يحمله  تکمله  غزوات،  يمنظومه(. » 1390. ) علیرضا  کچوسنگی،  عبدالهی

 . 144-123صص  ،2يشماره ،9يدوره ،میراث آینه. «مستقل؟

 .قطره: تهران حمیدیان، سعید کوششبه. فردوسی شاهنامه(. 1388. )ابوالقاسم فردوسی،

  کوشش به.  «راجی  بمانعلی  مال  حیدري  يحمله  شناسیسبک(. »1380. )محمود  فضیلت،

  مفاخر   و  آثار  انجمن:  کرمان  راجی،  بمانعلی  همایش  مقاالت   مجموعه  طالبیان،  یحیی

 . 28- 9صص  کرمان، استان  فرهنگی
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 .زر ي چاپخانه: تهران. النقض(. 1358.) عبدالجلیل رازي، قزوینی

 . سپهر :  تهران   ارموي،   الدین جالل   تصحیح .  رازي   قوامی   دیوان (.  1374. ) بدرالدین   رازي،   قوامی 

  يشماره  مجلس،  يکتابخانه  خطی  ينسخه.  الطالبینهدایه(.  1261. )محمدکریم  کرمانی،

 . فیروز 316 بازیابی يشماره ،492678 رکورد

 .سعادت: کرمان. ارشادالعوام(. تابی. )ـــــــــــــــــ

  ، قدس  آستان  نامه.  «دینی  هاي حماسه:  شناسیکتاب  بحث(.»1344. ) احمد  معانی،  گلچین

 .203–193  صص ،23 و 22 يشماره

 .العربی  تراث  داراالحیاء: بیروت ،77و 25 جلد. بحاراالنوار(. 1403. )محمدباقر  مجلسی،

 .  نجفی  مرعشی  يکتابخانه  نشر :  قم.  فارسی  رساله  پنج  و  بیست(.  1370)  .ــــــــــــــــ

 . مرعشی  اهلل آیت  يکتابخانه:  قم  ، 9206ش .  جهاد  احکام   يرساله(.  تابی)  .ــــــــــــــــ

 ایزدپناه،  هاشم  يترجمهبه.  تکامل  فرایند  در  مکتب(.  1375. )حسین  طباطبایی،  مدرسی

 . اسالم سراي: جابی

: تهران.  اجتماع  تاریخ،  فلسفه،  نظر  از  گريبابی  گري،شیخی(.  1351. )مرتضی  مدرسی،

 .فروغی  کتابفروشی

  مجموعه   طالبیان،  یحیی  کوششبه  .«کرمانی   راجی  شناسیکتاب(. »1380. )حسین  مسرت،

 کرمان،  استان  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن:  کرمان  راجی،   بمانعلی  همایش  مقاالت

 . 399- 387صص

 .اشراقی:  تهران.  چهارم  قرن  تا   اسالم  هايفرقه  و  شیعه  تاریخ(.  1379. )محمدجواد  مشکور،

)علیمحمد  وامق   سلسله :  تهران  مسرت،  حسین  کوششبه.  میکده  يتذکره(.  1371. 

 . ما نشریات

 . امیرکبیر: تهران  مصفا، مظاهر   کوششبه. الفصحا  مجمع(.  1381. )خانرضاقلی هدایت،
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