
   
 
 
 

 
 
 
 

1 

 . تزجوِ هْذی حمیمت خَاُ.تْزاى: لمٌَطتفتیش عقاید( 3535)دثَرا ، ثىزاػ

 

 خالفِ اس هغعَد فبدلی

www.masoudsadeghi.blog.ir 
 

لیه هی وَؽیذ اس طزیك آًْب ثِ تفتیؼ عمبیذ ثِ ثیبى دلیك تز عجبرت ثَد اس ّیئت ّبی داٍری ثغیبر هجْش وِ ولیغبی وبتَ

 (9برچگی اًذیؾِ ّب ٍ عول دیٌی دعت یبثذ ٍ آًزا حفع وٌذ.)ؿیىپ

دم هتَلذ ارٍپب اعضبی ولیغبی هؾتك هی ؽَد ٍ ثِ راعتی تمزیجب توبم هز }فزاگیز{وبتَلیه اس ٍاصُ ای یًَبًی ثِ هعٌبی ّوگبًی

 (33وبتَلیه ثَدًذ.)ؿ

ًخغتیي ًؾبًِ ّبی تت ضذ ثذعتگذاری وِ ثِ تفتیؼ عمبیذ تجذیل ؽذ در اٍاخز لزى دٍاسدّن ًوبیبى ؽذ ٍ آى ٌّگبهی ثَد وِ 

وِ  ی اس هزدمّبی گزٍُدعتگبُ پبپی اس غَْر یه فزلِ هذّجی در ًبحیِ ای اس جٌَة فزاًغِ ة ًبم الًگذٍن ثب خجز ٍ ّزاعبى ؽذ.

هذعی ثَدًذ ثِ هغیحیت راعتیي ًخغتیي  ، ثِ هعٌبی خبلـ ٍ پبن( هی ًبهیذًذ Katharoiخَد را وبتبر )التجبعی اس ٍاصُ یًَبًی 

وبتبرّب در درعت ثِ راُ ٍ رٍؽی وِ عیغی آهَختِ ٍ ثعذّب ثِ فَرت ولیغبی وبتَلیه یب فزاگیز ًْبدیٌِ ؽذُ ثَد.، عول هی وٌٌذ

بى وبرای داؽتٌذ چَى رّجزاى هذّجیؾبى ثِ ًَاحی رٍعتبیی عفز هی وزدًذ ٍ آییي خَد را در هیبى دّمبًبى هی جذة ًَویؾ

 (33)ؿپزاوٌذًذ.

ثب ثیؾتز وزدى را پیؼ گزفتِ ٍ  رٍػ ّبی الٌبعیرؽذ وبتبریغن تالػ ؽذ اعمف ّب تلخیـ: در سهبى ایٌَوٌتیَط عَم ٍ در آغبس 

 (42ثب ثذعتگذاراى همبثلِ وٌٌذ.)ؿش دعتگیزی الگَّبی وبهل هَعػِ ّب ٍ عفزّبی تجلیغی ٍ ًی

پبح پظ اس هقبدرُ اهَال یىی اس وٌت ّبی ّبی هٌطمِ ٍ تىفیز اٍ خَاعتبر جْبد هیالدی  3429ٍ  3423در عبل ّبی تلخیـ: 

ٍعذُ  ، ی وبتبرّب گزفتِوِ ًبم خَد را اس ؽْز آلجظ هزوش افل ، علیِ وبتبرّب ؽذ.پبح ثِ ّوِ ؽزوت وٌٌذاى در جْبد آلجیگبیی

 (43-45)فـایي علغلِ جٌگ ّبی فلیجی ثیؼ اس ثیغت عبل ثِ دراسا وؾیذ.ثْؾت ٍ آهزسػ ّوِ گٌبّبى را داد.

راّجبى فذلِ ثگیز ٍ درٍرُ گزدی را وِ سیز ًػز  ، ًػبرت اعمفیپبح ثجبی دِّ دٍم لزى عیشدّن هیالدی ثتذریج  تلخیـ: در طی

عالٍُ ثز هَعػِ ثِ ؽٌیذى اعتزافبت هزدم ًیش ثپزداسًذ. راّجبى دٍ فزلِ یت هی وزدًذ هبهَر ًوَد تب ًِ فَهعِ ّب فعبلٍ خَد اٍ 

 (45-46هذّجی فزاًغیغىي ّب ٍ ثِ ٍیضُ دٍهیٌیىي ّب در ؽىل گیزی دعتگبُ تفتیؼ عمبیذ پبپی ًمؼ ثبرسی ایفب وزدًذ.)فـ

ثِ خبطز ایي  ، ٌیىي ّب طی لزى ّب ثب تفتیؼ عمبیذ پیًَذ داؽتٌذتبعیظ ؽذ.اس آًجب وِ دٍهی 3438فزلِ دٍهیٌیىي رعوب در عبل 

 (47ارتجبط ٍیضُ دٍهیٌی ویي )عگ ؽىبری خذا( لمت گزفتٌذ.)ؿ



   
 
 
 

 
 
 
 

2 

تلخیـ: وتبة ّبی هتعذدی ثزای راٌّوبیی هفتؾبى تذٍیي ؽذ وِ یىی اس هؾَْرتزیي آًْب وتبة راٌّوبی تفتیؼ 

هیالدی هٌتؾز در عزاعز ارٍپب هَرد اعتفبدُ  3582وِ در عبل  ثز ًیىَالط ایوزیچ ثَد( اDirectorium inquisitorumعمبیذ)

ثِ ّوزاُ ًوًَِ ّبیی اس رٍػ ّبی تحمیك خَد هَلف  ، وتبة ایوزیچ گزدآٍری گغتزدُ ای اس رٍػ ّبی تفتیؼ عمبیذ لزار گزفت.

فَق العبدُ ای داؽت ٍ وتبة اٍ ثزای عبل ّب هعیبر اٍ در اعتزاف گیزی اس سًذاًیبى عزعخت روَرد  در خقَؿ ثذعتگذاراى اعت.

 (55ـ56ثبلی هبًذ.)فـ

ؽخـ هتْن گٌبّىبر تلمی  ، تلخیـ: ثز خالف ًػبم ّبی لضبیی اهزٍسی وِ افل ثز ثزائت اعت در ًػبم هجتٌی ثز تفتیؼ عمبیذ

 (58)ؿؽذُ ٍ ثالفبفلِ حمَق هذًی خَد را اس دعت هی داد.

 (64)ؿگز ؽىٌجِ هتْوبى ًجَد.ایي عول ثِ اهپزاطَری رٍم ٍ پیؼ اس آى ثزهی گزدد.دعتگبُ تفتیؼ عمبیذ اثذاع   

ای حفع رٍحبًیَى ثِ لحبظ ؽزعی ًوی تَاًغتٌذ خَد دعت ثِ ؽىٌجِ ثشًٌذ اهب ًْبیتب ثز ، تلخیـ: در اٍایل دٍرُ تفتیؼ عمبیذ

 (65پزداختٌذ.)ؿهؾبروت در ایي عول ثِ اعزار سًذاى ّبی پبپی 

تگبُ تفتیؼ عمبیذ علیِ هغیحیبى هزتذ ثِ حزوت درآهذ، حزوت خَد علیِ دٍهیي گزٍُ اس آهبج ّبی هَرد ًػز ٌّگبهی وِ دع

اس ًػز حمَلی دعتگبُ تفتیؼ عمبیذ حك ًذاؽت علیِ وغبًی وِ خبرج اس هذّت خَد، یعٌی جبهعِ یَْدیبى اعپبًیب را آغبس وزد. 

 86وبتَلیه ثَدًذ الذام وٌذ.ؿ

فزسًذاى ثذعتگذاراى جش فمز ٍ ثذًبهی عشاٍار ّیچ هیزاث دیگزی  ّبى پذراى ثبیذ داهٌگیز فزسًذاى ؽَد.گٌبًیىَالط ایوزیچ: 

 (37)ؿًیغتٌذ.

 :تلخیـ: ثزخی اس هجبسات ّبی دعتگبُ تفتیؼ عمبیذ عجبرت ثَدًذ اس 

 ـ اعالى گٌبُ ّبی فزد در هزاعن یىؾٌجِ ّبی ولیغب)در جزائن عجه(

 ب ٍ ًمؼ ٍ ًگبرّبی خبؿ ثزای هجزهیيپَؽیبًذى لجبط ثب عالهت ّـ 

 ـ فزعتبدى اججبری ٍ هىزر هزدم ثِ عفزّبی سیبرتی

 سًذاى -

 هقبدرُ اهَال -

 اعذام اس طزیك عَساًذى -

  عَساًذى جغذ هزدگبى یب هقبدرُ اهَال آًْب -
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 ؽىٌجِ ثب آة -

 ؽىٌجِ ثب آتؼ -

 اعتفبدُ اس تغوِ ٍ لزلزُ -

 اعتفبدُ اس تبسیبًِ -

 اعتفبدُ اس چْبرهیخ -

 (69-98)ؿ. اس ثِزٍدویي اعتفبدُ -

 

 


