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 *آبادی محمد مشهدی نوش 

  
  

 

 

 چکیده

دهم هجری است. از سرگذشت وی اطالع  ندالدانی در دسالت ن. الت.     یازی عارفِ شاعر سدۀ قاضی اسد قهپای

بدان جا مالدوون اسالت. مرکال      8401کرده و به سال  نه در کاشان زندگی میاصل وی از قهپایۀ ساوه است، گر

ای ب رگ بوده که در ن.م قرن پ.ش تخریب و وقط بقعۀ مالدو    اغچهها و ب ای شامل ساختمان تعل.می وی مجموعه

بر جای مانده است. وی از مشایخ تصوف است که ن بتش از طریق علی سدیری به محمالد نالوربخش و دی الر    

رسد. محمد محقق اردب.لی صاحب آثار متعدد در تصوف و مالدوون در ب.الدگل و    مشایخ نوربخش.ه و کبرویه می

تری  شاگردانش ه تدد. دیوان شعری  مهم ،کدد ه گویا خانقاهی ن.  در ب.دهدد قم تأس.س میهمچد.  علی معلم ک

ن.  از قاضی اسد بر جای مانده که تا حدود زیادی اوکارش در آن بازتاب یاوتاله اسالت. وی عالارف پرشالور و     

مآباناله   شاهدپرستی در مدش و ب.دشش پ.داست و گالاهی دعالاوی کرامالت    و یقلددر ش.وۀ عاشق رندی است که

حالواد  اجتمالاعی روزگالار از جملاله      .اسالت  ) (ویژه امام علی ب.ت سخدش تش.ع، ائمۀ ش.عه و به دارد، اما شاه

 تهاجم سعط.  عثمانی به ایران و دوا  دالورانه مردم در مقابل متجاوزان در شعرش بازتاب گ ترده دارد.

 ان، عشق و رندی.و تش.ع، تصوف صفویه کاش ) (قاضی اسد، امام علی ها: کلیدواژه

                                                           
 Mmm5135@yahoo.coاستادیار دانشگاه کاشان/  *
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 . بیان مسئله۱

های شاخص در تاریخ و فرهنگ کاشان قاضی اسد کوپایی یا قهپاایی اسا م فادف      یکی از چهره

قاضی اسد در بقعه شاه شمس از فشاهیر قرن نهم هجری کاشان، در فیاان فیادان قاضای اسادا      

شاود تاا شااه     شاناخته فای  واقع اس م از اوایل دوره قاجاری تا کنون ای  بقعه به نام قاضی اساد  

( که اصل بنا بر فزار وی ساخته شده اس ، نشاانی از اقااام فاردم باه     883: 0831شمس )نراقی، 

قاضیم وی بیشتر به عرفان و شعر شاهر  دارد افاا سا ام ایا  اسا  کاه چارا در فیاان صادها          

تگااه  شخصی  عرفانی و ادبیِ کاشی از دورۀ صفوی، قاضی اسد کاشی شهر  پیادا کارده و زیار  

شود؟ در پاسخ به ای  س ام، در  وی فحل حاج  اس  و در نزد فردم شخصیتی فقدس تلقی فی

 های شخصیتی و فکری قاضی اسد پرداخته شده اس م   ای  فقاله به بررسی و شناخ  ویژگی

 . پیشینۀ تحقیق۲

وران اطالعا  فا دربارۀ قاضی اسد ناچیز اس م ذکر گزیدۀ احوام وی در چناد تارکرۀ شاعر از د   

کالنتار ضارابی از دورۀ قاجااری و ر اار ح ا        تاریخ کاشان  صفوی و قاجاری و همچنی  کتاب

جز رن در ر ار فحمد فحقا    اس م به های کاشان و نطنز ر ار تاریخی شهرستانویژه کتاب  نراقی به

اردبیلی )بیدگلی( از عارف و نوی ندۀ صوفی سدۀ یازدهم هجری که خود از شاگردان قاضی اسد 

 ریدم بوده اس  نیز اطالعا  فوجز افا دس  اولی از وی به دس  فی

هاای رن   دیوان شعر قاضی اسد نیز فناعی برای شناخ  وی اس  و از دیرباز برخی از ق م 

تازگی افشی  عاطفی پاس از حادود ده ساام باا خره کاار       برده رفده اس ؛ افا به های نام در کتاب

انجاام رسااند و بااب شاناخ  اندیشاه و احاوام ایا  صاوفی         تصحیح و انتشار ای  دیوان را به 

تاری صاور  گیارد و     توان   به شکل علمای  گرچه تصحیح ای  دیوان فی شورانگیز را باز کردم

های فعموم به رن اضافه شود، فقادان پاژوه     ضم  فعرفی ای  دیوان در فقدفه، فهارس و نمایه

هاا درپااورقی باا     کاه توضایح برخای وا ه    علمی در تصحیح ای  کتاب کافالً هویداس ؛ همچنان

دقتی همراه اس م فشکل دیگری که در ای  انتشار دیاوان وجاود دارد و الاتاه حال رن از ارادۀ      بی

گانۀ راشدی  اسا م باا    فصحح بیرون بوده، حرف ابیاتی اس  که ف تلزم طع  و قدح خلفای سه

 کندم   های قاضی اسد فی ندیشهای  اوصاف، انتشار ای  دیوان کمک زیادی به فهم احوام و ا

 . محل تولد و سکونت قاضی۳

( و رذربیگدلی کاه خاود از   912: 0830از قهپایه )نصرربادی، « ویدر»قاضی اسد فتولد روستای 

جالب  م(98 تا: بی )رذربیگدلی، داند فی وی را اهل ویدر قهپایه از توابع ساوه ،حدود ساوه اس 
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دارندم افا ضارابی کاه در   « قاضی اسدی»نام فافیلی  ،ر ساوهکه هنوز بازفاندگان قاضی اسد داین

کالنتار  داناد )  فی فااحث تاریخی دق  و بهره کافی ندارد نیز وی را از قهپایه )کوپای( اصفهان

خود قاضی نیز بارها در دیوان خود به ن ا  قاضی کوپا، قاضی کوپایی،  م(973: 0830ضرابی، 

 وی دیاوان  همچنای   و ها ترکره عاارا  چه از فختصرگر ردمزفره کوپاییان و دیر کوپا اشاره دا

 تخلاص  بادان  وی که قاضی ن ا خیر،  یا اس  داشته قضاو  شغل وی که دریاف  توان نمی

   باشدم وی زادگی قاضی ن ا  یا زندگی از ای دوره در وی شغل به فربوط اس  فمک  کند فی

کرده و در ای  شهر شهر  یافته و افا قاضی به کاشی شهر  دارد چون در کاشان زندگی  

سرانجام در کاشان درگرشته و فدفون اس م از زفان تولد قاضای و در نتیجاه سا  وی فوقاع     

در کاشاان از دنیاا    0133وفا  خار نداریم، افا بنا بر نقل فحق  اردبیلی و دیگر فنابع در ساام  

 ارتحام قاضی که بخشی از رن بیتی در تاریخ زدهای دوا قطعه رفته اس م فحق  اردبیلی در پایان

 چنی  رورده اس : تاریخ وفا  وی را ای  ، فادهبر سنگ فزار وی نیز کنده شده

 پیااار، قاضااای اساااد فحقااا  دو 

            

 سان به کران رف  از ای  حلقه، حلقه 

 ج اااتم از پیااارِ حلقاااه تااااریخ 

 

 داد نشااان 0«رفتااه از حلقااه پیاار  » 

 (79: 0821)فحق  اردبیلی،   

شود که فدتی نیز در قم سکون  داشته اس  افا رنچناان کاه انتراار     فی دیوان وی فعلوماز 

از یکای از   9اند و ررزوی خروج از ای  شهر را داشته اس م ، قدر وی و شعر  را نداشتهداشته

در غزلی نیز باه فجااور     8رید که در اصفهان هم اقافتی داشته اس م فیی  نیز چنان برها غزم

 سیر رفاقی قاضی اس م دهندۀ نشانکه  3فکه اشاره دارد، خدا در خانۀ

علای)((،  شایعه و افاام    ائماۀ شورانگیزی و توجه به تشیع و  ۀلحاظ روحی با ای  اوصاف به

کاشان فکان فناسای برای زندگی وی بوده اس م به هر روی در کاشان فورد توجه قرار داشاته  

ریع ، با فشکالتی نیز فواجاه باوده، همای     ساب فخالف  اهل ش و گرچه در رن دوران گویا به

 یافتاه اسا ،   فای  کااه   هاا  فزاحما   شاده،  که ارادت  به افام علی)(( و اهل بی  فحرز فی

 ۵داردم هله اشارئکه خود قاضی هم در غزلی به ای  ف  چنان

ح   صفا  و خرق عاد  یا ظهور کرافا  از وی با  دلیل بهقاضی در کاشان  ،به هر روی

 ها وقتی وی از شیخ ف ف  فشهدی اجاازۀ  که بنا بر گزار  ترکره ، چنانرو شده اس  هاقاام روب

؛ 912: 0830در ای  شهر فریدان زیادی به هم رسانید )نصرربادی،  ،ارشاد یاف  و به کاشان رفد

 (010: 0838الدی  علی خان )ررزو(،  ؛ سراج933: 0887بیگدلی،  رذر قس:
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همچاون   دارد اطاراف  از فریادانی  و نااوده  شهر به فحدود وی ارتااطی حلقۀ اوصاف، ای  با

 بیدهناد  اند و دروی  فعلم و فرزنادان  کاه در   فیربرهان و فیرباقر که در زفرۀ شاعران ابرقو بوده

افا فشهورتری  شاگرد قاضی، فحمد فحق  اردبیلی اس  که در بیدگل واقع م اند قم سکون  داشته

ویا فیراث عرفانی وی در کاشان به همی  فحقا  رسایده   در حوفۀ شهر کاشان سکون  داشته و گ

اس م وی هم در عرفان و تصوف صاحب ا ر اس  و هم از وی اشعاری عرفانی بر جاای فاناده   

 اس م

 . آثار قاضی اسد۴

فانده از قاضی اسد دیوان اشعار  ، تنها ا ر برجایی شعرها ز چند شعر پراکنده در ترکرهج به

روری و به تصحیح و نرر شاگرد   توسط یکی از فریدان جمعاز فرگ   اوس  که کمی پس

( و در 070: 0873 ای  دیوان بالغ بر سه هزار بی  اس  )نراقی، م فحق  اردبیلی رسیده اس

غزم اس ،  88۵ی فتعارف شعر فارسی سروده شده اس م سواد اعرم دیوان شافل ها قالب

بند،  بند و ترکیب ( ترجیع912ا917قطعه، ) 3( 913ا030قصیده، ) 0۵( همچنی  077ا88)

 م(93۵ا9۵۵رباعی اس  ) 77( و رباعیا  که شافل 9۵0ا982نافه ) ( فثنوی فحا 983ا908)

و گااهی هام    ویژه حافظ پیروی کارده  به ،وی در ای  دیوان از شعر شاعران شاعران پارسی

ارز   3و ناام از جمله تلمیحی به شعر ف ؛تلمیحاتی به شعر ای  شاعران در اشعار  رفده اس 

لحااظ فحتاوا لاریاز از     باه  ای  فقام خارج اس ، افا اهمی  ادبی شعر قاضی اسد از حوصلۀو 

ففاهیم و لطایف عرفانی و عاشقانه و ناشی از تجارب شخصی و فواجها  ذوقی وی اسا  و  

لاریز از رندی و قلندرصفتیم در عی  حام ای  دیوان خالی از فضافی  اجتماعی نی   و نوعی 

 فقاله به رن پرداخته خواهد شدم ۀر  دینی و فیهنی در رن پیداس  که در ادافغی

 نسبت طریقتی قاضی اسد. ۵

قاضی اسد شهر  به تصوف داردم فنابع فوجود جملگای وی را از فشاایخ طریقاه نوربخشایه     

گوناه باه    ن ا  فعنوی وی را ای  ،تری  شخص به وی اس  دانندم فحق  اردبیلی که نزدیک فی

رساند: شیخ علی سدیری سازواری، شیخ فلک علای جاوینی، شایخ     خ  و نجم کاری فینورب

فحمد نوربخ ، شایخ   الدی  جوینی، حاج علی ابرقویی، سید حاجی فحمد جوینی، شیخ کمام

فحمااد ختالناای، فیرساایدعلی هماادانی، فحمااود فزدقااانی، عالنالدولااه ساامنانی، عااادالرحم  

الادی     ، فجدالادی  بغادادی، نجام    الدی  علای    رضی الدی  احمد جوزفانی، ی، جماماسفراین

 م(78و  79 :0820)فحق  اردبیلی،  کاری
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، فحقا  اردبیلای   الاراکری   ةتارکر بار اسااس    نیز ظااهراً  خزائ احمد نراقی در کتاب  فال

 ،با ای  اوصاف م(883: 0831فحق  و استاد  قاضی اسد را ذکر کرده اس  )نراقی،  نافۀ شجره

( و برخای  973 تا: بی )هدای ، اند دهف  فشهدی را استاد وی نقل کرها نیز شیخ ف  برخی ترکره

؛ 912: 0830)نصارربادی،   دانند فی ف  و هم شیخ علی سدیری را استاد طریقتی ویف هم شیخ 

 ( که قابل جمع با قوم فحق  اردبیلی اس م98 تا: بی رذربیگدلی،

  . نوربخشیه۶

فحمد ناوربخ  از رهااران    فعتدم کارویه اس م سید طریقۀز یافته ا نوربخشیه نهضتی انشعاب

نوربخشایه و   ۀدعو  خود را رشکار کرد و کارویه به دو شااخ  ،ای  طری  گرای  شدید شیعی

 ذهایه فنشعب شدندم

هاا   کردند و برخای از رن  گرچه فشایخ فتقدم کارویه از رغاز تنها به ائمۀ شیعه اظهار اراد  فی

های کالفای اهال    دادند، در چارچوب های شیعی فختصری نشان فی گرای فانند سمنانی از خود 

شاود   گرفتندم در ای  فیان، رنچه در نزد عزیزالدی  ن فی دربارۀ و یا  فطارح فای    سن  قرار فی

توان وی را به عناوان شایعه    ای با تعالیم شیعه دارد، با ای  اوصاف هنوز نمی شااه  قابل فالحره

های تالیغای فا  ر شایعی در دورۀ تیماوری      رن شناخ م افا یکی از جریانافافی به فعنای کالفی 

ای که هنوز قاطااۀ فاردم    همی  جریان نوربخشیه یکی از دو انشعاب اصلی کارویه بود و در دوره

 ای در گ تر  تشیع در ایران داش م ایران از اهل سن  بودند، ای  فرقه سهم عمده

تأ یر خواجاه اساحاق ختالنای )وفاا ،      د که تح از سادا  خراسان بو سید فحمد نوربخ 

ق( یکی از فشایخ کاروی، جرب ای  س له شده و بعدها با ادعای شیعی و یا  و خالفا    393

کاوب،   ؛ زریا  80۵: 0873اف ، فوجب جدایی کارویۀ نوربخشیه از کارویاۀ ذهایاه شاد )شایای،     

ن وب اس  که در کشمیر، دساتاویز  به او ف« الفقه ا حوط»ای هم به نام  (م رساله033ا039: 0832

 (م083و  0۵۵: 0833فخالف  فقهای حنفی با تالیغ رو به رشد تشیع گردیدم )شیمل، 

ی اجتمااعی وی کارویاه در ک او  یاک     هاا  فحمد نوربخ  و رغاز فعالی  با ظهور سید

ی شدم در واقع سید فحمد فالغ اعتقادا  کالفی شیعه در قالب تصوفی انقالب گروه شیعی ظاهر

ی شیعه فانند و ی ، افاف  و فهدوی  با ففاهیم صوفیانه، طرح و یا   ها بود، در تلفی  رفوزه

 شم ی و قمری ابتکار نرری فهمی به خرج دادم 

ف  فا  علی حاب  » کم تیموری، با ذکر احادیثی همچونای خطاب به حا نوربخ  در نافه

قُالل  َّاالا   » ۀو ریا « ا  کاافرا فا  )ص(ف  فا  علی بغض رم فحمد»، «اف فنفا   )ص(رم فحمد
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ناای)ص( را باه هماۀ ف المانان     احترام باه خانادان    لزوم« ٰا ْقُرْبَى وِی أَّسْأَّ ُکُمْ عَلَّ.ْهِ أَّجْرًا إِ َّاا ا ْمَوَدَاةَّ

راه نجا  اساالم، سل الۀ   »کند:  (م همچنی  بارها تأکید فی39: 0870شود )نوربخ ،  یادرور فی

باید بعاد از ناای)ص(   پس » ؛(20)همان،« دنیا بر ح  نی  بوده و غیر ای ، چیزی در  علی)((

به وصی بر ح  و نفس و شمس ضمیر او، افام علی)(( و دوازده ستارۀ و یا  اهال بیا  تاا     

 م(080 )همان:« قی  پیدا کنیظهور فهدی)عج( ی

لرا گ تر  تشیع در ایران صفوی را نااید تنها فعلوم شمشایر قزلااا  دان ا ، بلکاه حتای      

ویاژه   هایی اس  که در عرصۀ اجتماعی و فرهنگی ایران و به لاا  نیز فدیون تغییر دیدگاهظهور قز

های سیاسی ای  جریان را باید به ظهور ایلخانان و گ تر   های صوفی رخ داده اس م زفینه گروه

هاای   های شیعه دادم زفینه های فرهای فربوط دان   که ابتکار عمل را به دس  گروه ن ای رزادی

وجاو   و اتااا( وی ج ا    عربی اب های  ی و نرری شیو( تشیع را نیز باید در گ تر  اندیشهفکر

 کردم

ی شیعی و عرفانی نق  داشتند، افا نوربخشیه توان تند ها عارفان فراوانی در نزدیکی دیدگاه

هاای   ی صوفیانه و شیعی به تصوف رنگ اجتماعی و انقالبی داده و تودهها ضم  تطای  اندیشه

ی سعدالدی  حمویه و عزیز ن فی ها دهندم در واقع فحصوم اندیشه قرار  تأ یر تح ا نیز عافه ر

رنگ تشیع انقالبی گرف  و در گارای    ،ی نوربخشیهها و فعالی  ها از فشایخ کارویه در رفوزه

 افتادم ف  رصفوی  یی رن در دورۀایرانیان به تشیع و به  مر نش ت  نها

اللهیاه و ذهایاه    فانند نوربخشیه و نعم  هایی   صفوی گروهبا ای  اوصاف فقارن با حکوف

کمتر به سلوک عرفاانی   ،که به حکوف  صوفی صفوی نزدیک شده و سهمی در قدر  داشتند

و پرداخته و رهارانشان بیشتر فشغوم حکوف  بار فنااط  فختلاف ایاران بودناد، افاا صاوفی        

 ۀز فریادان را ظااهراً باه طریقا    بعضی ا ،حکوف  صفوی اسد در بحاوحۀ پرشوری فانند قاضی

   م(987ا988: 0832کوب،  )زری  اس  کرده نوربخشیه دعو  فی

 . صوفیان کاشان در عصر قاضی اسد۷

هاا و   زفاان باا وی چاه گاروه     یکی از نکا  فهم حیا  و زندگی قاضی اسد ای  اس  که هام 

اسد کاه از کاشاان تاا    جز حلقه قاضی  اندم به های صوفیانه و عرفانی در کاشان حضورداشته فرام

اند خار چندانی از  های پیرافونی فانند بیدگل، بیدهند قم و جاسب فعالی  داشته شهرها و ربادی

قاضی درجایی به فشایخ کاشاان تعاریض کارده و بار رناان       اوضا( تصوف در شهر نداریم، افا

 شود: فی  ور حمله
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فریاد از فشایخ کاشان که ای  گاروه 

   

 اند دزد حرافی در راه فعرف  دو سه 

 (083؛ غزم 20: 0827)کوپایی کاشانی،   

اوم اینکاه در ایا  شاهر حاداقل چناد تا  از        :ای  بی  از غزم از چند جه  اهمی  دارد

گویا فیاان   ،رهاران و فشایخ تصوف و یا چند فرکز خانقاهی در شهر بوده اس م از طرف دیگر

هاای   خص نی ا  چاه گاروه   اس م دقیقاً فشا ای برقرار ناوده  صمیمانه ۀرنان و قاضی اسد رابط

اوضاا(   فناع قابل استناد دربارۀ تری  اند، نزدیک داشته صفوی در کاشان حضور صوفی در دورۀ

 الدی  کاشانی اس م تقی ا شعار خالصة فرهنگی و اجتماعی کاشان به عصر قاضی 

باه گارای       از شاعرای کاشاان پرداختاه شاده،    ت ۵۵در ای  کتاب که به زندگی و اشعار 

خاورد   باره صراح  چندانی به چشم نمی چه درای ها اشاره کرده اس م گر رن صوفیانه برخی از

در کال نشاان    ،کادام اشاارتی نشاده    های هیچ و به نو( رویکرد رنان به تصوف و یا ن ا  فرقه

 ،دهد که تصوف در کاشان رن روزگاران نیز روزباازاری داشاته اسا  و از فیاان ایا  افاراد       فی

های صوفیانه اعم از تصاوف عملای و حکمای یاا نراری         نفر تعل  به تصوف و اندیشههش

تشایهی، وحشتی جوشقانی، شرف، فخری، شاریف، ساروری،   توان به  فیان فیاندم از ای   داشته

باره باید به گرای  نقطوی در کاشاان نیاز اشااره     فشفقی و قاضی فحمد اشاره کردم الاته درای 

گرایی و نگاه تأویلی به قررن و سن  و برخی اعماام   و در باط  تی داشتهکرد که با تصوف ن ا

 7هم شااه  دارندم و تشریفا  فرید و فرادی با

چناان   های صوفی در کاشان رن دهد فجافع صوفیانه و چهره نشان فی خالصة ا شعار ترکرۀ

دف  و اند که تعدادی از شاعرای فعاروف شاهر صاوفی باوده و یاا در خا        حضور فعام داشته

اندم لرا با توجه به اینکه کاشان از دیرباز فهاد   فالزف  دراوی  و صوفیان و ارباب تصوف بوده

های صوفیه کاشان هم بر فرام تشایع سالوک    رود که تصوف و فرقه تشیع بوده اس ، انترار فی

 صوفی در ایران و دنیای اساالم وجاود دارناد کاه     سه سل لۀ ،رن از  کنندم در ای  دوران و پس

کارویاه ه اتند و در کناار رناان      شااخۀ  نوربخشایه و ذهایاه کاه دو    :وبای  شایعه ه اتند    کم

 ای شیعی اس م اللهیه که در ای  دوران فرقه نعم 

، در کناار  رن اسا   ۀنوربخشی که همی  قاضی اسد نمایناد  نار طریقۀاحتمام دارد که در ک

 ،هاای از عقایاد شایعی    یاه فا گزاری همچون دراوی  خاک اری و عجم کاه با    های ریی  گروه

اند، کماا   در ای  شهر افکان بروز و ظهور داشته ،قلندری و اهل فتو  را  نیز جرب کرده بودند

های بعد  های عزاداری در کاشان وجود تکایای فتعدد و بابایان قلندری در دوره اینکه اسناد ریی 
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 از ؛اناد  در کاشان حضور داشاته هماسب قلندران ط شاهکند، حداقل از دوران  ید فیتأیای  افر را 

وی پاس   لی که در کاشان تکیه داشته و شایوۀ پروا و  ابا قلندر بی ،فیر عزیز قلندر کاشی جمله

 م(0139: 0838خان )ررزو(،  الدی  علی )سراج 3از فرگ توسط فرزندان  نیز ادافه یافته اس 

حاشایه روزگاار    و بای ، چندان رساان  رسد سن  صوفیانه در ای  شهر شیعی افا به نرر نمی

های خارج از شهر فانند بیادگل و بیدهناد بادی  دلیال      گررانیده اس م شاید توجه به ربادی فی

حاام   هار   هاا باوده اسا م باه     بوده که در خود شهر فجام کمتری برای برگازاری علنای ریای    

هاای   ورهها در د اللهی برای داوری بیشتر نداریم جز رنکه حضور نعم  باره شواهد زیادی درای 

 رن در ای  فنطقه پررنگ اس م از  بعد یعنی قاجار و پهلوی و پس

 . مرکز تعلیمی و خانقاه قاضی اسد۸

و فرکز تعلیمی خود اشاره دارد که در رن اهل فنا در کنجای   2بقعه، قاضی اسد به در یک رباعی

فریادان را در   دهد که قاضی اسد در کاشان ای  افر نشان فی 01اندم نش ته و به ذکر ح  فشغوم

دانیم فرکز تعلیمی قاضی کجا بوده اس  افا نراقای   فرکزی خانقاهی جمع کرده اس م دقیقاً نمی

 از فجموعه فزار و فلحقا  قاضی که اکنون فقط بقعه و فادف  رن بااقی اسا  ر اار زیاادی از     

یده که  ام را دای وسیع با درختان کهن ه و باغچهخاندار فرتفع، حوضبزرگ گناد جمله ح ینیۀ

فاناده اسا م در     فدف  در فیاان فیادان بااقی    ۀشده و فقط بقع  احداث خیابان تخریب ساب به

جاافع و   ، فجموعۀشده  فانده که قال از احداث خیابان و فیدان گرفته های هوایی برجای عکس

 رؤی  اس م  قابل اسد که نراقی وصف رن را کرده، باشکوه قاضی

تااریخ سانگ      فحمد از سادا  اسا  و باه گاواهی فااده    الدی چه ای  بقعه فزار شمسگر 

 (،039: 0839)نراقی،  یعنی حدود دو قرن قال از قاضی از دنیا رفته اس  3۵2به سام  ،فزار 

به بقعاه قاضای اساد    قاجاری و احتما ً قال از رن  فال احمد نراقی در دورۀ خزائ بنا بر کتاب 

 م(883: همان) شهر  داشته اس 

نوی ی  شاه خو  الدی  فحمد که رن را فاارک ام وفا  بر روی سنگ فزار شمستاریخ س فاده

خوانده، فتضم  جایگاه فعنوی و عرفانی وی نیز ه   فعاادم  « الیقی  کاشف عی »کرده و وی را 

فقاارۀ  »رو فحق  اردبیلی شاگرد قاضی اسد از ای  فقاره با عناوان   ازای  00هجری اس ؛ 3۵2سام 

(م لقب فقیر بر اهل تصوف 79: 0820کند )فحق  اردبیلی،  یاد فی« ا شاه شمسفتارکۀ سلطان الفقر

دهد که وی یکی از فشاهیر تصوف دورۀ تیماوری   شود و عاار  سلطان الفقرا نشان فی اطالق فی

در کاشان بوده اس م بنابرای  فمک  اس  فرکز تعلیمی و یا خانقاه قاضی در همای  فکاان یعنای    
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 طاعاً خود قاضی نیز در اینجا دف  شده اس م فزار فعلی وی باشد که

 . بقعۀ خانقاهی بیدهند۹

تربی  و تعلیم نفس و خلو   ساخ  بقعه یا خانقاهی برای قاضی اسد به فریدان خود پیشنهادِ

یکای بیدهناد    ،دهدم با توجه به اینکه دو بیدهند در اطاراف کاشاان داریام    و ذکر در بیدهند فی

هام در بخا  خوان اار    بیدهند در بخ  کهاک قام و بیدهنادی    نطنز و دیگری  روستایی در

 09شود که فنرور کدام بیدهند اس م ای  پرس  فطرح فی گلپایگان،

ساخ  خانقااه   ی در دو جا از دیوان خود به ف ئلۀدر پاسخ به ای  س ام باید گف  که قاض

)کوپاایی کاشاانی،   نافه  یکی در غزلیا  و دیگری در فثنوی فحا  :کرده اس   در بیدهند اشاره

در غزلی از غزلیات  به سااخ  خانقااه در قسه اتان اشااره دارد باا هماان        م(982و  31: 0827

نافه باه سااخ  خانقااهی در بیدهناد اشااره       فضافی  و با همان فخاطاانی که در فثنوی فحا 

 ،اناد  خوبی اس  برای اینکه دریابیم بیدهندی کاه یااران قاضای در رنجاا باوده      ۀداردم ای  قرین

زیرا اکنون نیز روساتای بیدهناد در ده اتان قه اتان از      ؛کهک قم اس  واقع در فنطقۀبیدهند 

توابع کهک قرار داردم همچنی  زادگاه قاضی اسد که روستایی از تواباع سااوه در نزدیکای قام     

پاریر  ایا  نکتاه را     ،کنناد  بوده و حتی افروز نیز خاندان قاضی اسدی در ساوه زنادگی فای  

ضم  اینکه قاضی در چند فقره از دیوان خود به قام و اقافا  در رنجاا اشااره      ؛کند ت هیل فی

 و گلپایگانم   08دارد، لرا باید گف  که فنرور قاضی از بیدهند قم اس  نه نطنز

ای رفیع ب ازند هم  خواهد تا بقعه نافه از پیروان خود فی هرروی قاضی در ای  دو نصیح  به

طالاان دیگر، تا در رن بقعه اهل ا  به کام دم نش ته و به جد  برای خودشان و هم دراوی  و

 نشینی و خلو  پرداخته و فقافا  فعنوی طی کنندم و حام، چله

در اختیاار درویشاان    ،که به او بخشیده شاده اسا   را حتی قاضی زفینی  در ای  خصوص

و فکاان فشخصای    دهد تا فشکل درویشان ای  فنطقه که فتفارق باوده   برای بنای بقعه قرار فی

کند که اگر ای  بقعه را بنا کنند خود  هم در رنجا ساک   اند، حل شودم قاضی اشاره فی نداشته

نافه دارد؛ چون هم به زفی  واگرار شده و هم به  وقف نافه شااهتی هم به شودم ای  نصیح  فی

اشاره شده اس ،  نو( رداب و سننی که باید در رنجا انجام شود و هم به ریندگان و روندگان رن

 ریدم  ها فی در وقف نافه ای  فوارد فعمو ً

افا فعلوم نی   ای  خانقاه یا فرکز سلوک صوفیانه ساخته شده یاا خیار افاا فمکا  اسا       

 اشاره به اقاف  در بیدهند و حوالی رن باشدم ،ای که قاضی اسد به اقاف  خود در قم دارد اشاره
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 . شاگردان و مریدان قاضی۱۱

رید، وی شاگردان و فریدان زیادی داشته اسا ؛ از   ها و دیوان شعر قاضی برفی که از ترکره رنچنان 

ها فحمد فحق  اردبیلی و فیرباقر ابرقویی از سادا  ابرقوس م اردبیلی از عرفاای فحقا     جمله رن

از دنیا رفته اس م از ابرقاویی نیاز    0121اس  و صاحب تألیفا  فتعدد اس  و در بیدگل به سام 

شعرا و ادبای دورۀ خود  به هندوساتان رفتاه و    سان ب یاری از شعاری باقی فانده اس ، وی بها

 فقدفه(م 09و  00: 0827در رنجا وفا  یافته اس  )نک: کوپایی کاشانی،  013۵به سام 

برهان را که از سادا  ابرقوس ، در زفرۀ فریدان قاضی اساد   نصرربادی و رذر بیگدلی نیز فیر

ند که فراق تصوف داشته و اشعاری از وی به جا فانده اسا م نصارربادی ابیااتی از وی    ا کرده یاد 

نشان خاک نهشتم ز گریه در عالم/ که ح ر  تاو فااادا ک ای    »یک شعر را:   رورده و بیگدلی ای 

 (م  810: 0830؛ نصرربادی، 003: 0887بیگدلی،  )رذر« به خدا برد

کناد کاه از جملاه رناان خانادان فعلام        ود اشااره فای  هایی در دیوان خ جز رن قاضی به نام به

جای دیوان خود دربارۀ فعلم و فرزندان  افضال، صاالح، شاریف،     بیدهندی ه تندم وی در جای

که قاضای از   اند؛ چنان شفیع و ح ی  نام برده اس م گویا ای  خانواده از فریدان خاص قاضی بوده

 اه( ای برای تربی  عرفانی فرزندان  بنا نمایدمکند در بیدهند بقعه )خانق ای  فعلم درخواس  فی

 . محقق اردبیلی۱۱.۱

از جمله شاگردان قاضی فحمد فحق  اردبیلی اس  که در بیدگل ساکون  داشاته اسا  و گویاا     

فیراث عرفانی وی در کاشان به همی  فحق  رسیده اس م وی هم در عرفاان و تصاوف صااحب    

 فانده اس م ی ا ر اس  و هم از وی اشعاری عرفانی بر جا

 در را خاود  ناام  اوم اسا   هجری یازدهم سدۀ عرفای فتشر( و شعرا علما، از فحمد دروی 

 ا ب اردبیلای  فحماد  سالطان  با   فحماد  فیرزا»: اس  رورده چنی  العارفی  ریاض کتاب فقدفۀ

 درویا  » راخاود   الاراکری   تارکرة  رساالۀ  پایان در و « کاشان الم فنی  دار فقیم فحق  به فلقب

 «ف اکناً  و فولاداً  الکاشاانی  و فنشئاً ا ردبیلی بالمحقّ ، المتخلّص فحمد فیرزا به المعروف فحمد

 (م032: 0828)ف ف ، 

گویاا بارای تربیا      کارده اسا  و   فحق  بیدگلی در بیدگل شهری فجاور کاشان زندگی فای 

شاته اسا ؛ از   رفته و شاگردان طریقتی نیاز دا  جاهای دیگری هم فی  شاگردان و سلوک عرفانی به

 (م31: 0820باب سما( به یکی از شاگردان  در توی رکان اشاره دارد )فحق  اردبیلی،  جمله در

که فهدی جاسای که در  چنان ؛جایگاه قطای  داشته اس  ،فحق  در نرر فریدان قاضی اسد
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اصاالح باه    ، بارای اخ کارده استن ا دیوان قاضی را که خود  ۀزی ته و ن خ زفان حیا  وی فی

 گیر، قطب ا ولیا، برهان ا صافیا در شداید دست ضمیر پیر روش »دهد وی را به القاب    فیفحق

نافاد   فای « حلقه زهاد و عاااد  شناسد و وی را یکی از صاحاان سل له شریفه و سر و فو نا فی

 م(933: 0827)کوپایی کاشانی، 

 حیااط  دیاوار  بار  کاه  یاادبودی  سانگ  روی برم نی   دس  در اطالعی او فو  دقی  تاریخ از

م اسا   شاده  قیاد  قماری  هجاری  0121ساام  وی وفا  تاریخ اند، کرده نصب بیدگل  فحق ف جد

صد سام تخمای  زده  یکبر   فحق  اردبیلی را بالغ س ّ هجری 0173به سام  الخاقانی قصص صاحب

 پایاان  عاراشا  در کاه  تااریخی  فاده به توجه رسدم با رفیز به نرر فی ( که فاالغه032: 0828ف ف ،  :)نک

 پختگایِ  کماام  در قماری  هجری 01۵9 سام به وی که دانیم فی قدر همی  دارد، وجود ریاض کتاب

 هار  در کاه  اا  خوی  شاگردانِ درخواس  به بنا را رسا تی و کتب و بوده خوی  روحانی و دانایی

 خطای  ن اخۀ  پایاان  درم اسا   نگاشاته  فای  ا برد نمی ایشان از نافی ترکره رسالۀ و ریاض کتاب دو

 قماری  هجاری  0170 ساام  در کاه  گویاد  فای  دیاوان  ا جافع هم شاید و ا کاتب اسد، قاضی دیوان

 نمایدم اصالح لزوم صور  در و فالحره تا اند داده فحق  به را وی اشعار فجموعۀ

بیادگل کاه باه ف اجد      قادیمی  ف اجد از یکی تحتانی ق م  در بیدگلی فحق  فقارۀ و فدف 

 شده اسا م در قادیم ایا  در فجااور  دروازه     بازسازی تازگی به ده وواقع ش ،فحق  فعروف اس 

باره بیدگل قرار داشته که اکنون از دروازه ا ری نی   و فیادان و خیاباان جاای رن را گرفتاه      سوراخ

ف اجد احتماا ً فحال زنادگی و      ایا  م اس  احترام فورد و دارد چوبی فعجر و تاریخ سنگم اس 

 م(931: 0839قی، نرا :خانه او بوده اس  )قس

اس  که راهنمایی عقیدتی و سالوکی راهاروان    ریاض العارفی تری  ا ر فحق  اردبیلی  فهم

ا ار   چناد جز رن  طری  تصوف اس  که توسط فح   ف ف  تصحیح و فنتشر شده اس م افا به

فیه رساله صاو ، ترکرة الراکری توان به  فیها  از جمله رنفانده اس  که   جای دیگر نیز از وی بر
ده اسا   فنتشار کار  افشی  عاطفی در یک فجلاد  را اشاره کرد که هر سه  نافه فناجا و  صفویه

 م(0820اردبیلی، فحق   :)نک

 فتحیه اوراد شرح و ال ائری  فنازم شرح نام به دیگر  ا ر دو به ریاض کتاب در خود او،

 اس  دیده العرفان فی ةرسال نام به را او از دیگری ا ر الرریعه صاحب همچنی  و کند فی اشاره

( 032: 0828)فا ف ،   اسا   نشده  ا  و حفظ جایی در رسمی طور بهها  رن از یک هیچ ولیک 

 ا  باشدم شده نام فشترکی برای تألیفا  شناختهها  رن افا فمک  اس  برخی از
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رسد/ دارد فحا   فی با سید فحمد فیرزا از شهر »قاضی اسد در غزلی با فطلع  شاید اشارۀ

ای به همی  فیرزا فحمد فحق  اردبیلی باشد که قاضای   اشاره« رسد درون با شورا و غوغا فی از

ساتاید   و فقام و جایگاه عرفاانی و فعناوی وی را فای   کند  فیبه رگاهی وی از اسرار خدا اشاره 

 م(3۵: 0827)کوپایی کاشانی، 

ر ار فحقا  اردبیلای   قاضی اسد در  طریقتیتری  اشارا  به احوام و ن ا   بیشتری  و دقی 

چاون شااگرد و    زندگی وی را روش  نماید، های قدری نی   که تاریکی گرچه رن ؛رفده اس 

 های شعر داردم اهمی  و اعتاار بیشتری ن ا  به اشارا  ترکره ،در زفان وی بوده اس 

 . درویش معلم و دیگر مریدان بیدهندی قاضی اسد۱۱.۲

ای  دو شاگرد فعاروف  در دیاوان خاود ساخنی نگفتاه      از  یک هیچگرچه ظاهراً قاضی اسد از 

بار اشاعار قاضای ایا  درویا        ها بار از دروی  فعلم و فرزندان  نام برده اس م بنا ده ،اس 

نافه کاه درخواسا     و اهل بیدهند قم بوده اس م در فثنوی فحا  03الدی  نام داشته فعلم غیاث

شافیع،   کند به نام فرزندان  افضل، رقاا  فیساخ  بقعه )خانقاه( در بیدهند را از دروی  فعلم 

های عی ای و ابوالقاسام اشااره دارد )کوپاایی      ح ی ، شریف و صالح و دو فرد دیگر به نام رقا

 م(982 و 20: 0827کاشانی، 

 ای در وی بنااا کاا  بااس رفیااع  بقعااه

                

 شااافیع از بااارای افضااال و رقاااا   

 

 
 ح ااای  نافااادار           بعاااد از رن رقاااا

         

 فاادار پااس شااریف و صااالح عااالی  

 جمله فرزنادان در رن سااک  شاوند    

                  

 وناادر رنجااا جانااب حاا  بگرونااد   

 0۵(3۵)همان:  

( و 092و  012افضل را گویا بی  از همه توجه داشته و در دو غازم )هماان:    ،از ای  فیان

فغاان دم زار   عاشاقان افضال/ شانو    بیا بیا به سار کاوی  » رباعی وی را خطاب قرار داده اس :

 «عاشقان افضل

الدی  فرقی نیاز در   شده که قاضی به افضل همچنی  برای ح   نراقی ای  سونتفاهم ایجاد

افا قاضی در دیوان خاود افضال    ،(070: 0873 )نراقی، ان خود فورد ستای  قرار داده اس دیو

 یار بعید اس  که فخاطب قاضای  کند و ب نافی را فورد خطاب قرار داده و وی را نصیح  فی

بیشتر احتمام دارد که فخاطب قاضی در ایا  اشاعار افضال یکای از      03الدی  فرقی باشدم افضل

یا فارد دیگاری    فرزندان دروی  فعلم باشد که قاضی به وی و فرزندان  توجه خاصی دارد و

 غیر از باباافضل باشد:
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 افضاال سااخ  اهاال فاارو  بشاانو    

 

 روباااا اهااال فحاااا  و فاااود  بگااا 

 وان را که سر  به سرکشی سر بکشد 

 

 فانناااد دروگاااران سااار  را بااادرو  

 (933: 0827)کوپایی کاشانی،  

( 20و در غزلی )همان:  07(93۵و  939، 9۵2، 9۵7، 9۵3روی در رباعیاتی چند )همان:  هر  به

ای به فخالفان و رقاای  شاده اسا  و گویاا ایا  درویا  باا        ضم  تح ی  دروی  فعلم اشاره

 گریاان بوده، افا همواره از حمای  قاضی برخوردار بوده اس م به کالتی از ای  قایل نیز دس فش

 . دیگر نزدیکان و مخاطبان قاضی۱۱.۳

شدند بلکاه ک اان دیگاری فانناد سالطان       فریدان بیدهندی قاضی به ای  خانواده خالصه نمی

 کند: غزم اشاره فی ۀافکه در اد خلیل و تابعان دیگری نیز در فیانشان بوده اس ، چنان

 که به ب تان فعرفا   سلطان خلیل رن

 

 اناد  دیگر فتابعان که به فرهب افافی 

 جا(  )همان  

شده که دلیل جماع  بیدهندی یاا قه اتانی درویا       یکی از ای  اشعار اشاره همچنی  در

 فقصود اس :

دلیل ای  جماع  در ازم دروی  فقصاود  

 اس 

  

 حدیث بهتر از جان را گیرم اوم ای  از او فی  

 ( 33و  38)همان:  

احتمام دارد که ای  دروی  فقصود شیخ درگرشته جماع  بیدهندی باشد که اسد باه ناام   

 کندم او اقتدا فی

کند که از عالمان شیعه فعاصر وی اسا : تاا    قاضی در شعری اشاره به فال فراد تفرشی فی

 م(013تفر  نماند ) 03م اسلکهفراد تفرشی/ زاهدی اندر تما فرید عش  فاند فال

از شاگردان شیخ بهایی، پادر ظهیارای تفرشای از    ( ق01۵0ا23۵)تفرشی  خان علی ب  فراد

جزن سوم  بر ای حاشیه و که شرح سجادیه تعلیقة کتاب یازدهم، ف لف ۀشعرا و نوی ندگان سد

: 3ج ،032ص :01ج ،ق0318تهرانای،   اس  )رقاابزرگ  صدوق شیخ الفقیه یحضره   ف  کتاب

 م(21ا37: 0831؛ اکاری و حیدری، 998

دهد قاضای تاا سارحدا      ای  بی  حاکی از رشنایی قاضی با وی اس م هم اینکه نشان فی

اسا  و قام و کاشاان و     ای شافل ساوه کاه زادگااه وی   کلی فنطقه طور تفر  تردد داشته و به
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و نفاوذ وی باوده اسا م    تردد  و حتی یزد و ابرقو حوزۀتعایری حوزه عراق عجم  اصفهان و به

 تعلیم داشته اس م توی رکان حلقۀ ضم  اینکه شاگرد  فحق  بیدگلی نیز در

 . بینش و منش عرفانی قاضی اسد۱۱

 . رویکرد عرفانی۱۱.۱

رغم تعلقی که به برخی از عرفاای    به ،فانده از وی اس  قاضی در دیوان خود که تنها ا ر برجای

تاری  عنصار    کندم شاید شایه ای به نوربخشیه و فشایخ رن نمی دهد، اشاره دنیای اسالم نشان فی

چه بعید اسا   گرای  شدید شیعی وی اس م گر کند فکری که وی را به نوربخشیه نزدیک فی

 پای وی برسندم  به )((شیعه و افام علی ۀاز رنان در فداحی ائم یک هیچ

( و 33: 0827کاشاانی،   کوپاایی )را تح ی  کرده  انوار قاسم وی درجایی عطار نیشابوری و

به شیوه و رهیافت  به تصوف اشااره داردم در ایا     ،در غزلی که با دیگر اشعار وی هم وس 

 غزم هم به فخرالدی  عراقی الگوی خود در سلوک اشاره دارد و هم اینکه از طری  عل  فزای

حاصل نشد ف تان اشاره داد و هم به ترک علوم ظاهری که از رن چیزی  زهد به وط  در حلقۀ

بار اسااس وی از    م(080 )همان: افت  رب حیا  از خاک پای ف کینانو توجه به فقر و فنا و ی

زهد و علوم رسمی و نام گرشته و سلوک قلندرانه و شاهدپرستانه را سرلوحه قرار داده اسا م  

و  رو از شهر و دیار خود دور شده و بعد از روارگی و ناب اافانی در شاهرهایی فانناد قام     ازای 

 ده اس مفحل زندگی اختیار کر عنوان اصفهان کاشان را به

دهد که تمنای وصام دارد، افاا گویاا    دلی عاش  نشان فی عرفانی سوته شیوۀباری قاضی در 

ای  ا  به شاهدپرستی نیز فتمایل بوده اس م در غزلی خود را درویا  ساوخته   سلوک عاشقانه

  افا در صدق و صفا بر همه پیشی دارد و اگار  بدکی  جلوه کرده اس ،داند که پی  رقیاان فی

ری  اس م با ای  اوصاف کاه اهال اساالم از وی     از غم جدایی دم، وصام فعاود حاصل نشده

 م(088داند )همان:  کافرکی  فی ۀبچ فغ ۀرفوز ه تند خود را ب ت ف ئله

ی هاا  شاه یانددریاف  که از  توان یف اند کردههم نقل  ها ترکرهیک رباعی دیوان  که اکثر  از

کاه   ندیب یفناوده اس ، رنجا که دوس  و دشم  را فرهر ذا  ح   برکناروحد  وجودی نیز 

 ی  کرد: ارا رعها  رن خداوند جانب بهر ازباید 

 کاس  هماه  راز فحارم  تاویی که  رن ای 

  
 
            

 کااس همااه نیاااز تااو ناااز شاارفندۀ 

 

 
 چون دشم  و دوس  فرهر ذا  تواند

          

 کااس همااه ناااز میکشاا یفاا تااوبهاار  از 

 (912: 0830)نصرربادی،  
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های وحاد  وجاودی    گر اندیشهبیانروشنی  به ،یا بیتی که کالنتر ضرابی از وی رورده اس 

 اته در فیان نوربخشیه سابقه دارد:اس  که ال

 ای همااه تااو غیاار تااو در دهاار کااو 

 

 غیاار تااو در کوچااه و در شااهر کااو  

 (973: 0830، )کالنتر ضرابی 

 )ع(شیعه تشیع، امام علی و ائمۀ. ۱۱.۲

تشیع و اظهار اراد  باه ائماۀ شایعه)(( و    که در فحمد نوربخ   ن ا  طریقتی قاضی به سید

دعاوی تند شیعی شهر  دارد، فقط در اسم نی   بلکه اندیشه و احوام وی نیاز باه ایا  افار     

اراد  و تولی به افام علی)(( و ائماۀ  دهند که وجه اصلی تعلیم و سلوک وی اظهار  گواهی فی

شیعه و تاری از دشمنان وی اس م وجه اصلی شعر و هم  قاضی فعطوف به ارکاان اعتقاادی   

تشیع و فدح و فنقا  افام علی)(( و دیگر ائمۀ شیعه از جمله افام ح ی  و افام رضا و فحمد 

راه  ه اسا م بای  ب  ح   فهدی)(( اس  که قاضی در جای جای اشاعار خاود باه رن پرداختا    

  02وی به ای  افر فعطوف اس م نی   اگر بگوییم سواد اعرم دیوان اشعار

کند و همچاون فاتکلم از عقایاد     شیعه فی ۀفدح و فنقا  ائم ،وی هم در قاف  فداحی پرشور

)(( های قاضی فتوجه افاام علای   گویدم بیشتر ابیا  فداحی شیعه و قداس  ای  افافان سخ  فی

ای ناام و یااد ایشاان را کارده و      خصی  و عرم  افام اس  و به هر بهاناه اس م وی شیفتۀ ش

کندم در جایی بر رن اسا  کاه کعااه واقعای هماان فادف         های غلورفیز در ح  ایشان فی فدح

وقا  و از رن سااب قالاۀ ف المانان شاد کاه        علی)(( در نجف اس  و حتی کعاه نیاز از رن  

 (م 09۵علی)(( در رن به دنیا رفد )همان: 

 افاام  فادح  و ائماه  نام ذکر نافه، فحا  فثنوی و رباعیا  و قصاید در هم و غزلیا  در هم

 شاهدای  و ح ای )((  افاام  به نیز زیادی فوارد درم شود فی دیده وفور به پیافار)ص( و علی)((

 و کالفای  و جادلی  وجاه  در واقاع م دوازدهام  افاام  ظهاور  باه  طاور   همی  و دارد اشاره کربال

 مدارد طوفانی ای چهره و اس  برج ته تشیع تالیغ در اسد قاضی جویانۀ فعارضه

در ای  فیان، الاته لح  او در فوارد زیادی به لح  غال  شاایه اسا  و در جاایی هام باه      

جوید که در نو( خود جالب اسا م وی   های غالی شیعه، استناد فی عقاید نسصیریه، یکی از گروه

هاا   رن یکای از  و درکناد   فای فطارح   ای غلاورفیزی در چند رباعی در شأن افام علی)(( ادعاها 

 )((داند و رن علای  سرانجام به قوم نصیریه استناد و شاهد و فشهود و عابد و فعاود را یکی فی

تیموری شاهر    ۀگونه تعابیر راجع به افام علی در فیان صوفیه  اقل از دور چه ای گر 91اس م
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به نصیریه اشاره دارد، در نو( خود جالب اسا م   که در بیان عقاید شیعی خود ف تقیماًاین ،دارد

شاید فتأ ر از افکار نقطویان که برخای از   90داند، ا  فی ب م ۀرا نقط )((وی در فطلع غزلی علی

 عااس در کاشان به قتل دررفدندم  قاضی توسط شاهکمی قال از ها  رن سران

و  9۵1)(( اشاره دارد )همان: در جایی نیز به فو نا رفوزی و فحا  و ارادت  به افام علی

قارن   ق( از علما و شعرای جنجالی و پرفاجرا در کاشان بود که حدود نیم279رفوزی )م  (م9۵0

و غلاورفیز در حا  افاام     دلیل داشت  عقاید عجیاب   زی   و به قال از قاضی اسد در کاشان فی

الدی  کاشای،   تقی) اد   الث در نماز، فحاکمه شده اس شه علی)(( از جمله فتوای ضرور 

توان ته فقتدایی برای قاضی اسد باشاد در فیازان اراد     احتما ً رفوزی فی م(719ا711: 0833

 های غلورفیز به ویم  و ن ا  )((به افام علی

 و 99خلفاا  برخی لع  و سبّ در و تازد فی نیز شیعه ائمۀ فخالفان به دفا( از عقاید شیعه قاضی در

در  (م938و 9۵3، 913، 917: 0827کوپاایی کاشاانی،   ) نادارد  ابایی نام ذکر با عااسی و افوی خلفای

ح ی  کاشفی که بیع  افام علی)(( باا   ای  خصوص قاضی اسد حتی بر ک انی از جمله غزالی، فال

گوید علی بیع  نمود/ روی دی  خاوی    هرکه فی»شد  تاخته اس :  دانند، به ابوبکر را تاریخی فی

شاودم )هماان:    ( قاضی در ای  باره حتی به فولاوی نیاز حملاه ور فای    933 )همان:« سود 98با فیزاب

ای  در حالی اس  که وی به عرفا و از جمله فولوی اراد  ویژه داردم به هار روی هرک ای    93(93۵

 شناسدم داند، همانند خصم علی، ف تح  لع  فی که افام علی)(( را وصی پیافار)ص( نمی

 . دعوی و کرامت۱۱.۳

بااره   رسادم وی درایا    های ب یار از قاضای اساد باه ظهاور فای      ن اس  که کراف هدای  بر ر

(م در 917تاا:   کند که فایّ  سلوک رندانه قاضی اسد نیز ه   )هدای ، بای  ای هم ذکر فی نمونه

(م 933: 0887نیز قاضی به خرق عادا  توصیف شاده اسا م )رذربیگادلی،     رتشکدۀ رذرترکرۀ 

ویژه در یک غزم اشعار  را از دیوان غیب دان اته و   ی نی   بهشعر وی نیز نیز خالی از دعو

 تواند همه را فحفوظ گرداند: خالی از عیب و نقص که فی

 رید از دیوان غیب شعر ف  یعنی اسد فی

 

 گر دهد ح  رحمتی بر ف  نااشد هیچ عیب 

 رسد های دلکشم از غیب ساحان فی نکته 

 

 یبگویم نااشد هیچ ع وَندری  حرفی که فی 

 (۵1: 0827)کوپایی کاشانی،   

کشاندم در واقع از رنجا کاه وی در   ای  نو( دعاوی وی را به پیشگویی اوضا( جهان هم فی

« بینم فی»ا  با ردیف  پردازد، قصیدۀ فعروف شاه نعم  شعر خود به تقلید از شاعران بزرگ فی
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پردازد که ناظر بار فاتح    ینده فینوعی تضمی  کرده و به تحلیل اوضا( روزگار خود و ر را نیز به

 قندهار توسط شاه صفوی و غلاه بر دشمنان شرقی و غربی و دول  عثمانی اس :

 بیاااانم باااااز دم را فگااااار فاااای 

 

 بیااانمممم بااااز جاااان را نااازار فااای  

 پنجاااه و دو گرشاااته از هجااار   

 

 بیاااانم شاااااه را کافکااااار فاااای   

 (02۵و  023)همان:  

را کاه   01۵9توان ای  سام یعنی سام  هجری فی 0133با توجه به فرگ قاضی اسد به سام 

هاا   نوعی پیشگویی تلقی کردم هرچند که ایا  پیشاگویی   در رن شاه صفی کافکار خواهد شد، به

درس  از رب درنیافد و شاهان صفوی بعد از شاه عااس و شخص شاه صفوی نتوان تند اقتدار 

 ها واگرار کردندم به عثمانی ای رن را خود را بر بغداد و عتاا  حفظ کنند و طی فعاهده

 . قلندرصفتی  ۱۱.۴

، کدکنی شفیعیداند و افراد فن وب به رن را قلندری ) وا ۀ قلندر را اسم فکان فی کدکنی شفیعی

کار رفته کاه    ای از قرن چهارم به بار در رباعی عافیانه (م ای  کلمه ظاهراً نخ تی  32ا87: 0833

 (م92و  93رفده اس  )همان:  اسرار التوحیددر 

افا پاسخ به ای  س ام که قلندر کی  ، کاری فشکل اس ؛ زیرا ففهوم قلندر و قلنادری در  

کاه قلنادریان گااه در فارِز الحااد و اباحاه سایر         های فتعددی داشته اس ؛ چنان تاریخ فصداق

(م 03 اناد )هماان:  رفده شمار  اندازهایی، اوج تجربۀ عرفان به  هایی و از چشم اند و در برهه کرده

کاه در   شود، تصویری دوگانه اس ؛ رنچنان  تصویری هم که از قلندری در ر ار صوفیه طرح فی

شاود کاه گاویی قلنادران اهال       در ضم  داستانی، سیمای قلندر چنان تصاویر فای   فنط  الطیر

روسا  کاه فاورد طعا  عایاد       ( و ازایا  029 و 020 :0873 نیشابوری، اند )عطار خرابا  بوده

(م باا  00: 087۵داندم )جاافی،   شده از ربقۀ اسالم فی گیرند و جافی رنان را خارج فیزاکانی قرار 

رید که در روزگاار   برفی فناقب العارفی و از اخاار  فثنویای  اوصاف از فحوای کالم فو نا در 

 (م838: 0837کوب،  اند )زری  فو نا قلندران در قونیه فحترم و دارای لنگر بوده

عنوان فرقۀ خاصی تماایز پیادا کناد، در ادب صاوفیه، سایمای       ها به نام رنافا پی  از رنکه 

اند که برخالف فشایخ اهل خانقاه و اصحاب  روحی فجروبان و فخصوصاً ک انی را نشان داده

دلیل ای  ترک تعل ، حتی هرگونه تعل   اند و شاید به سالسل، به رد و قاوم خل  اعتنایی نداشته

شده اس ؛ یعنی ک ای کاه در قیاد     تعایر فی« رند»ها گاهی هم به  رن ورسوم جاری، از به رداب

 (م831و  8۵2ننگ و نام نی   )همان: 
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شاودم   پرواس ؛ حتی گاهی پ رانه هم در شعر او یاف  فی ای فنتقد و بی قاضی اسد صوفی

 ها ایا  ربااعی را   روحیۀ  قیدی و قلندرفآبانه وی در اشعار  پیداس  که باید در سرلوحۀ رن

 نوش :

 در فرهب فا نه کفر شرط اس  و نه دیا  

 

 نااه وهاام و خیااام و راه رز و نااه یقاای   

 و نی رک  نماز اسا  و وضاو    رنجا فی 

 

 جااای  فحااراب جمااام شاااهد زهااره   

 (939)همان:   

دهاد کاه در    در جایی فروغ نور کنش ِ خود را بر حجِ واعظ ترجیح و ناصاح را هشادار فای   

(م در جایی 8۵کنون رن را زش  فی پندارد، ح ر  خواهد برد )همان: قیاف  به کردار قاضی که ا

 (م30و  31داند الّا فقیه شهر که از او در احتراز اس  )همان:  نیز هر دو عالِم را ازخودراضی فی

به ف جد بی  از ای  فنشی  که هنگام خرابا  اسا / صاراحی   »و در غزم زیاایی با فطلع 

به ت ایح دف و نی و رقص خوبان اشااره دارد و   نیز«  ا  اس در رکو( اس  و پیاله در فناج

نشینی دل  در گرو یار خراباتی اس  و از دس  دم کافر به ف لمانان شکای  برده  رغم کعاه به

 (م33و  37اس  )همان: 

زناد تاا روی    در غزلی دیگر نیز از زنار ب ت  و وقف کلی ا شادن و با  پرسایدن دم فای    

(م در جایی هم از رندی و بدنافی و گار 013و  018بشنود )همان: « ی انا ا ان»جانان را بایند و 

گوید و با رنکه عماری در رتا  باود، همچاون      زند و اغیار را الحرر فی و دوزخ رشافی دم فی

خور شده اسا    داند و بعد از سیر در فکه اکنون با پیاله و جام دم کالم زاهدان خود را خام فی

جای  های رندانه و قلندرفآبانه در سخ  قاضی اسد کم نی   و در جای بیان(م ای  017)همان: 

 توان رن را یاف م دیوان فی

 . شاهدپرستی۱۱.۵

شاهدبازی و شاهدگرایی یکی از رفتارهای فعموم ب یاری از شاعران و قلنادران دورۀ صافوی   

  احتماام قابال   های فختلف ای  حکایا  فراوان اس م در فورد قاضی هم ایا  بوده و در ترکره

غزالای، روزبهاان بقلای، اوحدالادی  کرفاانی و       بررسی اس ، از رنجا که صوفیانی فانند احمد 

 فخرالدی  عراقی به ای  ن ا  فعروف ه تندم 

روس  و زیاایی رن فرهری از صف  جمالی خداوند  شاهد از نرر برخی صوفیه فرد خوب

 شمردندم نان نوخط را فکروه نمیاس ، لرا عش  ورزیدن به خوبرویان و از جمله جوا

الدی  هم به شااعرانی از کاشاان اشااره     تقیخالصة ا شعار های شاعران از جمله  در ترکره
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انادم از رن   ا ، عاش  فراهر جمام باوده  شده که گرای  شاهدپرستانه داشته یا به تعایر عرفانی

ذهنای، حیااتی، خصاالی،    الدی  فحمد، همدفی، فشفقی، رضایی، شرف،  اند فحتشم، افی  جمله

الادی    : ذیلِ نام اشخاص ذکرشده(، ضایانالدی  کاشاانی، رکا    0833الدی   عادالغفار )نک: تقی

 (م2۵۵و  033۵: 0838الدی  علی خان )ررزو(،  ف عود )سراج

پرس  به ای  تعداد فحدود بوده و نه ای  گارای  فنحصار باه     الاته نه شاعران کاشی جمام

ویاژه در دوران   بلکه گرایشی عموفی در بی  شااعران و اهال ذوق باه    شود، شاعران کاشانی فی

 (م09ا01: 0830صفوی بوده اس  )نک: شمی ا، 

گویاد کاه در    ضم  اشارۀ کوتاه به احوام قاضی اسد از عشقی فای  فجمع النفایسررزو در 

حا  در رخر کار جربۀ ف»سری وی را درنوردید و رسوای زفانه کردم وی بر رن اس  که  پیرانه

 چی عاش  شده طال رسوایی فرو کوف  و ای  رباعی گف : او را دریاف  بر پ ر قهوه

 بااار دو  گااارفتم علااام رساااوایی

 

 در بااار کاااردم عالفااا  شااایدایی  

 رواره شااادم ز شااایخی و فالیااای  

 

 «فرفاایی؟  قربان رُخَ  دگر چاه فای   

 (010: 0838الدی  علی خان )ررزو(،  )سراج  

صراح  به شاهدپرستی قاضی اسد اشاره دارد، الاتاه در   س  که بهای ا ای  ظاهراً تنها ترکره

هاای زیاادی در دیاوان وی رناگ      خاورد؛ غازم   گونه اشارا  به چشم فی دیوان قاضی هم ای 

ها قاضی در اشاره به شاهد فرکر غزم را باا نعا     گرچه در برخی از غزم 9۵شاهدپرستانه دارد؛

 72، 73: 0827را فعنوی جلوه دهد )کوپایی کاشاانی،   رساند تا ای  عش  ائمه شیعه به پایان فی

« الحارام  بیا  »تری به ای  فوضو( داردم در غزلی تقاابلی بای     (، گاهی نیز اشارا  صریح37و 

فطرح کرده اس ، در رنجا که در چال  با فقیه شهر که بوسه گارفت    93«بی  اللطف»دوس  و 

ضی در فقام دفا( بر رن اس  کاه شااهدبازی و   داند، قا را حرام فی« خرام خو »از لب ای  یار 

 شود: خانه فی رؤی  جمام فعشوق، فانع از رفت  افراد به بی  اللطف یا فاحشه

 ای ز لعال لاا    اگر حالم کنی بوساه 

 

 فقیااه شااهر بااه فکاار حاارام فااا افتااد  

 جانب بی  اللطف نخواهد شد  دگر به 

 

 الحارام فاا افتاد    ک ی که بار در بیا    

 (33)همان:  

( گویا 77)همان: « فرا تا دم شده ففتون فرخ/ به دم دارم دُر فکنون فرخ»ر غزلی با فطلع د

 نام اشاره دارد که ح   روی  قاضی را واله و فجنون کرده اس م به پ ری فرخ
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توان قاضی اسد را هم در زفرۀ شاهدپرستان قرار داد؛ همان گرایشی  پس با ای  اوصاف فی

 قی هم بدان فن وب اس مکه فقتدای  فخرالدی  عرا

 های متخاصم ایران دورۀ صفوی دولت ی قاضی دربارۀها . دیدگاه۱۲

های زفان خاود   قاضی درگیر عقاید انتزاعی و تاریخی صرف نی  ، بلکه توجه وافری به واقعی 

های هم اایه   های اساسی جافعۀ عصر قاضی، تضاد فنافع دول  ایران با دول  داردم یکی از بحران

عااس کاه اهتماام جادی در باازپس گیاری       هاس م از دورۀ شاه ویژه عثمانی ها و به ه ازبکاز جمل

رسد تا جانشی  وی شااه   فناط  تح  اشغام عثمانی از جمله رذربایجان و عراق رغاز و به  مر فی

صفی که سعی در حفظ ای  فناط  و از جمله عراق، بغداد و عتاا  عالیا  دارد و سارانجام ایا    

کند، ایران در چال  و التهاب حفظ ای  شهرها از جمله عتااا    ت لیم دول  عثمانی فی شهرها را

اس م لرا قاضی هم سهمی در ای  چال  سیاسی و عقیدتی دارد و ضم  تح ی  سربازان ایرانی، 

کنادم   های فتخاصام فای   حمالتی نیز فتوجه سالطی  عثمانی و دیگر کشورهایی اس  که با دول 

ویژه شاه صافوی دارد، بیشاتر ناشای     فی هم که از شاهان صفوی دورۀ خود بهحمای  و فدح خفی

های فرهای و سیاسی وی اس  تا عالقه به پادشاه؛ چون به هار حاام ایا  ساالطی  از      از نگرانی

تاوان گفا     کنندم از سوی دیگر فی های فخالف و فتخاصم دفا( فی کیان شیعه در فقابل حکوف 

ه به فخالفان و رقاای افام علی)(( و دیگار افافاان شایعه یاک وجاه      تب تند دفا( از شیعه و حمل

زنده نیز دارد و رن فاارزۀ جمعی  شیعه در ایران و سالطی  سنی در شرق و غرب اس م وی کاه  

دهاد، باه    از حملۀ ترکان عثمانی به بغداد و شهرهای عتاا  و دفا( سربازان ایرانای گازار  فای   

پاردازد کاه    اناد، فای   اصرۀ شهر نجف یا بغاداد طرفای نا اته   تحقیر و تم خر فهاجمان که از فح

شناسای وی در   گرایانه و حس ف ائولی   جویی و در عی  حام نگاه واقع دهندۀ روحیۀ فاارزه نشان

 دهدم قاام رخدادها و همراهی با فردم در فاارزه با دشمنان را نشان فی

ی( برای گرفت  بغاداد و نجاف   )سالطی  عثمان« خونگار»نافه به حملۀ  قاضی در فثنوی فحا 

رسا، پهلوان فح   نافی کاه گویاا    کند که بر اساس رن به طرز فعجزه عااس اشاره فی در زفان شاه

در رأس فدافعان نجف بوده اس  با توپ و بارو  بر سپاه عثمانی حملاه کارده و فاانع از ورود    

کنندم بناا   ی عراق را ترک فیها به باروی شهر شده در نتیجه فهاجمان پس از تحمل تلفا  جان رن

به گفته قاضی اسد ترکان عثمانی قال از حمله فحاجه کرده بودند که اگر فا بر ح  باشیم بار ایا    

: 0827شاوید )کوپاایی کاشاانی،     رییم و اگر شما شیعیان بر ح  باشاید، پیاروز فای    خطه فای  فی

بارها در رباعیا  خود نیز بادان  ای  واقعه چندان در نزد قاضی فهم جلوه نموده که  97(م9۵0ا933
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 93(م938و 939اشاره کرده اس  )همان: 

بارد کاه    ناام فای   92«رستم خاان »همچنی  در رباعیا  دیگر خود به ای  فاجرا اشاره دارد؛ از 

( و از 930گاه عثمانی انداختاه و رناان را فاراری داده اسا  )هماان:       همچون رستم رت  بر خیمه

کناد )هماان:    عثمانی تاخته و ب اط استَناُل را در هم شک ته، یاد فای  نافی نیز که بر لشکر «خلف»

به عتاا  برای فقابله با عثمانیان اشااره دارد )هماان:   « شاه صفی»(م در رباعی دیگری به رفت  933

درپی به باز شدن بخ  قزلاا  و رفات  شااه صافی باه عاراق و عماار         ( و در دو غزم پی9۵7

عثمانیان از عتاا  و رفت  زوار از شهرهای ایران به رنجا گازار    نجف اشرفم در غزم به خروج

همچنی  ررزوهایی که برای فردم ایران و حکوف  صافویه دارد و   81(م018و  019دهد )همان:  فی

 کندم در قاف  پیشگویی بیان فی« بینم فی»ای با ردیف  در قصیده

 بددی جمع

عناوان   و انفس پرداخته بود، سرانجام کاشان را به قاضی اسد که از کوپای ساوه بود و به سیر رفاق

واسطۀ جاذبۀ شخصی که بیشتر در بی  عوام کرافا  و خارق   فقصد زندگی انتخاب کرده بود و به

کند، فورد توجه فریدان قارار گرفا م گرشاته از جنااۀ فهام عرفاانی و سالوک         عادا  جلوه فی

اعی و سیاسی و تعلا  خااطر باه سرنوشا      های اجتم عاشقانه و شورانگیز وی، پرداخت  به جناه

فردم ایران که الاته برای او از جناۀ فل  شیعه اهمی  بیشتری داش ، از وی عارفی فتمایز ساخته 

صنفان  تفاو  داش م اینکه هر رخاداد نراافی بای  ایاران از یاک طارف و        بود که با دیگر هم

که برای رن شعری ب راید باه نرار    ها از طرف دیگر برای وی چنان اهمی  داشته عثمانی و ازبک

سابقه اس ، ای  در حالی اس  در دیوان خود به فدح پادشاهان نپرداخته جز چند بیتای بارای    کم

 تهییج شاه صفی برای دفا( از کیان ایرانم  

نیز از دیگر وجوه برج اتۀ ایا  شایخ صاوفی اسا م       روایی و قلندرصفتی و شاهدپرستیپ بی

م علی)(( و تشیع، پیافار)ص( و دیگر افافان شایعه و رویکارد تارائای    اراد  و تعل  خاطر به افا

فنراور دفاا( از کیاان و     نماید، اگار باه   ن ا  به خلفا گرچه از یک شیخ صوفی صافی ف تاعد فی

 تهییج علیه دشمنان و فتجاوزان به رب و خاک باشد، قابل درک اس  گرچه قابل توجیه نی  م

ه خااص و عاام اسا ، در فیاان فیادان قاضای اساد از        باری افروز فادف  وی کاه زیارتگاا   

کندم بنایی فهم از عهد تیموری که تنها بازفاندۀ فجموعۀ بزرگ و زیااای، بقعاه،    دورخودنمایی فی

دلیل احداث فیدان تخریب شده اس ، شااید همای     خانقاه و باغی بزرگ بوده اس  که به ظلم به

تلخ و شیری  فردم کاشاان دورۀ صافوی    روحیۀ همدلی و همدردی و شراک  وی در اح اسا 
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 ها و بلکه صدها شاعر و عارف وی را فتمایز کرد و یاد  را جاویدان ساخ م بود که از فیان ده

 

 :ها نوشت پی

ای دیگر نیز که نراقی از روی سنگ قار وی خوانده اس ، اشاره به ای  تاریخ  م همچنی  قطعه0133فعادم م 0

 ون صد هزار حیف/ رف  از فیانه کنز ز اسرار واقفیمرخ  از جهان کشید بر»دارد: 

 (م038: 0839( )نراقی، 0133هاتفی )  گف « شد جای بهش  بری »تاریخ فو  او چو طلب کردم از خرد/ 

 (933 غزم) برررم فغان اسد همچو تا/ نمودم وط  قم خطه در( 023و  32 یها غزم)م 9

و همچنی  غزم  933 غزم) انداختم اصفهان در دجالیان غلغل/ شدم دی  شهر به عادی فهدی با اسد م چون8

013) 

 (079 غزم) الحرر فا از جافیم و باده با زفان ای / سیر کردیم فی فکه در فدتی یک اسد چونم 3

 م فیان فا و فقیهان شهر فجلس شد/ حدیث رتاه دُر را ابوالفوارس شد۵

 اوس شدفقیه شهر چو فدح ولیّ ح  شنید/ دل  خالص ز ر ی  وس

؛ غزم 31: 0827قاوم کرد کالم فرا به طو( و رضا/ به یم  دول  سلطان دی  فهندس شد )کوپایی کاشانی، 

013) 

 م فولوی فعنوی در فثنوی گفته اسد!3

 (38؛ غزم ۵0: 0827حرّقوا افوالکم ف  نار شوق کالحطیب )کوپایی کاشانی، 

گرای  نقطوی داش  و به هند رف  و  ،  کاشان بوداکار فتخلص به تشایهی که از سادا از جمله فیرعلی م7

الدی  کاشی،  گری نیز داش م )تقی اظهار نقطوی« نفس و تجرد و قناع وجود دعوی عرفان و شک تگی  با»

 فشااهور  سااتوده  خصااایل  و فضاایل به که داند کاشان فی سادا  اجلۀ ( هدای  تشایهی را از89۵: 0833

 فاد   اس  کاه  بوده فجروبان از و حقیق  عارجاان فعارف از و ریقا ط ف االک ساالکان از وی ماسا 

 م(۵3تا:  بی)هدای ،  گشته اس  ها فی گورستان در اغلب و گزیده انزوا خل  از هندوستان در سام چهل

شاعر صوفی دیگر خواجه ح ی  فعروف به وحشتی اس  که از روستای جوشقان انگاور اسا م ایا     

فشارب اسا  و در    ای وسیع صوفی»عاشقانه دارد  ۀکه در سلوک شیو« نهاد دم صوفی سالک فرتاض صادق»

پیشه بوده و دررفد خوبی از ای   گرچه فالح  «مخدف  درویشان و صوفیان، رسوخ اعتقاد و  اا  قدم دارد

: 0833الدی  کاشی،  )تقی کند   صرف شاعری و عاشقی فیهاس  کشاورزی را رها و اوقا راه داشته افا سام

 م(338و  339

افا در کاشان فتوط  اس م وی کاه   ،شاعر صوفی دیگر فو نا شرف اس  که اصل وی از اردستان اس 

در تحقیا  علاوم ناافعلوم صاوفیه و     »اس  و « عرفای دوران طمع و کثر  قناع  و تجرد، بررفدۀ به قلّ »

کار خیااط باود فادتی در    کندم وی همچنی  وی که در ابتدای  سنجی فی نکته« تدقی  فااحث ناففهوم فل فه

 م(330)همان:  گررانید   به فراغ  و خوشحالی فیعش  پ ری حیاتی نام، اوقا

تجارد و  هاسا  از روی وجاد و حاام     فو نا فخری شاعری عافی اس  که شغل بقالی دارد افا فاد  
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اصافهان   ۀدرواز که وی در بیرونگرفته اس م جالب این  گیری و اِنفراد پی  گوشه انقطا( اختیار کرده و شیوۀ

 م(۵97زند )همان:  روز به رن سر فی قاری تراشیده و هر  برای خود قاری ساخته و سنگ

 م«نمود اکثر اوقا  فالزف  و خدف  درویشان اهل سلوک فی»فو نا شریف ابتدا شغل خیاطی داش  و 

در کلش ، به هند رف  فشکال  زندگی  دلیل تر کرده بودم سرانجام به طیفطاع وی را ب یار ل ،ای  فعاشر 

 م(۵33و تح  حمای  عادالرحیم خان فلقب به خان خانان قرار گرف  )همان: 

ساوی فضال و ادب روی رورد و    دوزی داش  افا باه  ابتدا شغل کف  فو نا سروری پ ر حاجی فحمد

اصاحاب   از جملاه »الادی  وی را   نرافی نوش م تقی خم ۀرا در حل فشکال  لغوی  فجمع الفرسکتاب 

 م(۵72و  ۵73)همان:  داند فی« قی  و ارباب رفز و رفوزشف و یک

فرو  به نام علی شد و سارانجام در   ، عاش  پ ری فتقامفرو  اس  همچنی  فو نا فشفقی که کرباس

الادی    از دنیا رف م تقی 279ترسی که یکی از رقیاان بر او عارض کرد بیمار و به سام  ساب کوی دوس  به

کارده و علام   عارفاناه ک اب    در جوانی اخالق حمیدۀ درویشانه و اطوار پ ندیدۀ»د که نوی  یوی ف دربارۀ

 م(3۵3و  3۵7)همان: « افراش  نافی برفی نیک

قاضی فحماد   د و هم سلوک عرفانی اختیار کرده،افا یکی از شاعرانی که هم ن ا  به عارفان بزرگ دار

رسااند،   ایلخانی فی ۀزاق کاشانی عارف بزرگ دورالدی  ن ب وی را به عادالر اس م تقی« عصفور»فلقب به 

قاضای فحماد   « اندم ربا و اجداد وی در سلک قضاو  و افاضل دارالم فنی  کاشان انترام داشته»همچنان که 

عر  نیاز افکاار صاوفیانه    ، همچنان کاه در شا  «رسا دارد ۀدر علم تصوف و فعقو   فهار  تمام و سلیق»

 م(313و  31۵ :)همان رشکار اس 

فیرعزیز قلندر »نوی د:  فی وی عزیز نارسا و فاقد فعناس ، دربارۀفیر ۀم بخشی از عاارا  کوتاه ررزو دربار3

( و = توغ و علام از خود گرشته، خیره و طَیرِه )ساک ری( و صاحب شد )شَدّ بکاشی در زفان شاه طهماس

  از فارکر و ف ناث از لوانیاد    تکیۀ او در کاشان اس  که فولد و فضجع او باود و فرزنادان   فد بیع  بودم

)گازری=   رسیده که وقتی گارری ای  هحیایی به فرتا کرد و عرفان  در بی فی اند و خود در یزد به سر فقرره

کاشاان رفتاهم   و به ای  صور  به بازار  خورد فی نر بزغاله را دناام خود افکنده که از هویج( استعمام نموده

س : غمِ تو هر که خورد شادی اتم باشد/ سگِ تو هر که بود رهاوی  فردی بودم از او خدای  بیافرزاد غریب

 حرم باشدم

 گویند زنی داشته در کمام ح   و با شخصی درساخته و فیر عزیز در رن باب گفته:

 خوانند و ف  باور نمی کردم/ بحمدا  نمردم تا به چشم خویشت  دیدم فی زنم را قحاه

 شوهر خود گفته:غای  ظریف بود در جواب  رن زن چون به

 و دیدی/ برو بابا شتر دیدی ندیدیخواندند  فی زن  را قحاه

ملاه عمااد فقیاه در شارح زنادگی      م اصطالح قاه برای خانقاه از دوران قال هم فعموم باوده اسا م از ج  2

 کند: فی الدی  فقیه که از کرفان به نزد عادال الم کافویی رفده اس  از فرکز تعلمی وی به نام بقعه یاد نرام

 یید خداوند حی/ برد بدان بقعه فرخنده پیمممخواجه به تأ
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 (833و  838: 0831کرفانی، با نفس گرم و دم رتشی/ کرد در رن بقعه ریاض  کشی )

 کارند فا اهل فنا ب یارند/ روزان و شاان ز شوق ح  در در بقعۀم 01

 (87اعی اند چون گنج ولی/ در دم به طری  قدسیان سیّارند )رب در کنج نش ته

 الدی  فحمد ن ل خیرالمرسلی  الدی / فیر شمس کشور کاشف عی  م پادشاه هف 00

 قام  شهرستان کهک بخ  قه تان ده تان از دهی بیدهندم 0 افروزه سه فکان به نام بیدهند وجود دارد: م09

دهی از م 8، اس  سرب فعدن دارای و واقع کاشان، نطنز، و ی  در فحلیم 9، اس  سکنه ت  0281 دارای و

 ملغتنافه رنالی  دهخدا، ذیل وا ه( )نک: ت  سکنه دارد 9731بخ  خوان ار شهرستان گلپایگان اس  و 

)نراقای،   ذیل فشاهیر عرفای نطناز رورده اسا   اشتااه دروی  فعلم را از بیدهند نطنز و وی را  نراقی بهم 08

 م(310ا311: 0839

 دی  اس  فن  و خو  و خو الدی  اس / نیکورو   ی  فعلم که غیاثم درو03

 (03چنی  کس کی  اس / فانند یزید  ی  نفری  اس  )رباعی  او را که به ای 

 م083م فقای ه شود با غز م0۵

 اسا   ک ی همان فرد ای  و دارد اشاره خدا دروی  نام به شخصی به اسد قاضی که اس  رن بر م نراقی03

 در رساد  فای  نرر به افا م(070: 0873 نراقی،) اس  شده هاشار عمادی فجموعۀ نافۀ وقف در رن ۀفقار به که

 اشااره  خاصای  شخص نام به و اس  کلی عنوان دهد فی قرار خطاب فورد را خدا دروی  قاضی که رباعی

 ماس  رفته دنیا از وی از قال ها قرن که کند نصیح  را درویشی قاضی اس  بعید همچنی  ندارد،

 78 و ۵0، 89، 0۵، 03، 08م رباعیا  07

 م فنطقه، سرزفی 03

، 22، 29، 33، 37، 33، 33، 77، 73، 31، ۵2، ۵7، ۵9، 39، 83، 88، 89، 09، 8، 9ی هااا م از جملااه غاازم02

 هماااۀ و در تقریاااااً 88۵، 932، 973، 907، 91۵، 903، 90۵، 030، 0۵2، 0۵7، 093، 093، 012، 017، 01۵

؛  908 و 983و ف امط، ص بنادها   ترکیاب و ترجیاع  م همچنای  در تماافی   0۵تا  00و  3تا  9ویژه  هقصاید ب

 م38و  37، 38، 92،80، 93، 01،90، 2، 3، 7، ۵، 9، 0رباعیا  

 در دایره وجود فقصود علی س / در عی  عیان شاهد و فشهود علی س  م91

 (9۵۵، 7)قاضی، رباعی س  گر در نگری عابد  و فعاود علیبشنو ز نسصیریان که در فلک وجود/ 

 ه ح  نقطه که در تح  ب مل اس / کو فناع فضایل و حالم فشکل اس م یارب ب90

 (33ف ائل و ف ئوم سائل اس  )غزم  دهد انگشتری زکا / دانندۀ فی اندر رکو(

اشعار صب و قدح خلفا بنا بر نرر دستگاه نرار  بار انتشاار کتااب     ،طور که در فقدفه اشاره شد م همان99

 م(99۵ و 913، 917، 033، 030ز جمله صفحا    )اوزرا  ارشاد توسط ناشر حرف شده اس

 م ناودانم فمک  اس  در تصحیفی از تیزاب باشدم98

 چه اندیشی از رن انکار ک زی  حرف استغفار ک / هر م فولوی93

 قرار/ توبه ک  از روی حیدر شرم دار بر زبان هر چیز راندی بی
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 (93۵ه  )صزینهار از ای  روای  توبه ک / هم براندی  از کرافا  ک

 م978 و 9۵7 ،983 ،03۵ ،038 ،2،08،92،80 از جملهم 9۵

شده در ف اجد   های نصب شدم در دو فرفان از فرفان خانهم جایی که در رن خدفا  جن ی زنانه ارائه فی م فاحشه93

ب باه  فیرعماد به قطع فالیا  از بی  اللطف و در نتیجه تعطیلی رن فرفان داده شده اس م یکی فرفان شااه طهماسا  

 (م033و 0۵3: 0873هجری )نراقی،  0013و دیگری فرفان سلطان ح ی  صفوی به سام  230سام 

باه   039۵ها گرف م ساپاه عثماانی در ساام     سام بغداد را از عثمانی 21پس از  0398عااس به سام  م شاه97

د عاازم بغاداد شاد و    خاو  عااس با ساپاه  هر را فتح کندم شاهگیری بغداد اقدام کرد افا نتوان   ای  ش بازپس

 نشینی شدند و طی ناردهای دیگری کل عراق به دس  سپاه ایران افتادم ها فجاور به عقب عثمانی

 ۵8و  39، 30های  رباعی از جملهم 93

 مبود صفویه دورهٔ در ایران گرجی حاکمان از گرجی خان رستم به فعروف سا ر سپه خان م رستم92

 ایاران  خاک به تعرض جرئ  هرگز دیگر عااس شاه با نارد رخری  از پس که عثمانی پادشاه فراد م سلطان81

 عثماانی  سپاه رذربایجان درم کشید لشکر بغداد و رذربایجان به عااس شاه فرگ از رگهی فجرد به بود، نیافته را

 ردبرخو رن قزلاا  والی خان قلی صفی فقاوف  با افا ،بغداد حمله کرد 0182سام  در و نارد پی  از کاری

 در خاان  قلی صفیم نمود جلوگیری دشم  سپاه پیشرف  از و کرد دفا( شهر رن از جالد  و ج ار  با که

 به ایران سپاه از دسته یک فاجرا همی  درم نمود وارد تلفا  عثمانیان به نفر هزار دوازده حدود بغداد از دفا(

 دنااام  به و( ق0183 رفضان) ردندخو شک   عثمانی سپاه از فریوان حدود در شافلو خان زینل سرکردگی

 باه  شاهر  ای  و تاختند همدان به ق0182 سام در سپاه از دیگری بخ م ریختند ایران داخل به ها عثمانی رن

 بغداد ایرانی پادگان دیگر سویی از الاتهم شدند عام قتل تمام روز ش  در همدان اهالی و دررفد ایشان تصرف

 کاه  کردناد  دفاا(  د وراناه  چناان ( باود  هم همدان بیگلربیگی که خان قلی صفی فرفاندهی به همدان سپاه)

 فوصل به ناچار و شده وادار شهر رن فحاصرۀ ترک به بغداد، نجا  برای صفی شاه حرک  شنیدن با ها ترک

سپاه عثمانی  0137با ای  اوصاف دوباره به سام  منشد عثمانی عاید سودی لشکرکشی ای  ازم نش تند عقب

ا شنیدن خار سقوط بغداد باه  ب ،ح کرد و شاه صفی که برای دفا( از بغداد با سپاهی عازم شده بودبغداد را فت

فرفاناده   ،عنوان خط فرزی تعیی  شدم در ای  نارد نی ایران و عراق بهوصلح راضی شد و فرزهای کن فعاهدۀ

ای  فرفانده ایرانی در بغداد  ایرانی دفا( از بغداد بکتا  خان بوده اس م قاضی اسد نیز در رباعی به استیصام

 اشاره دارد:

 بکت  خان اس  ف   و حیران فانده/ در قلعه بغداد پریشان فانده

 (93۵جان فانده ) فانند یکی فرده و زنده فانا/ از خانه برون فتاده بی
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