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 چكيده 

آنان حسان كاشاي،   یكي از . شعر آیيني فارسي در مسير طوالني خود، شاعران توانایي را به خود دیده است
، (ص)ن رساول اكارم   وي به غير از مدح و منقبت خاندا. از شاعران شيعة قرن هفتم و هشتم هجري است

اشاعار  . نااميم وي را  شاعر اميرالمؤمنين ماي  ،شعري نسروده؛ از این رو( ع)منان، حضرت عليمؤبویژه امير 
ه به غلباة  با توجّ. اي استویژه اهميّتداراي  ،وي از منظر محتوا و مضامين، تركيبات زباني و سهولت بيان

در ایاران، بررساي    تشايّع در قرن هفتم و هشتم، و نيز نقش حسن كاشي در گساترش   تسنّنشاعران اهل 
هدف این مقاله بررسي شيوة شااعري و  مضاامين شايعي در اشاعار      .نمایداشعار وي شایسته و بایسته مي

ها، شاعر شايعي در   گيريدهد كه با وجود تنگناها و سختمينتيجة این پژوهش نشان . حسن كاشي است
گياري از اندیشاة   قرون هفتم و هشتم، مانند قرن چهارم، پنجم و ششم، پویا بوده و حسن كاشي باا بهاره  

و پرداختن به مضامين شيعي در حيطاة مضامون ساازي، صاور خياال و      ( ع)شيعي، در وصف حضرت علي
 . اشعارش منحصر به فرد استحيطة زباني، شاعري توانا بوده و 
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 مهمقدّ

هااي  تارین سرچشامه  در تاریخ طوالني ادبيّات فارسي، موضوعات دیني و مذهبي، یكي از مهام 

فرهناز دیناي و تبلياغ و تارویج موضاوعات و      . معنوي براي تغذیة فكري شاعران باوده اسات  

باه  . شاود بيشاتر شااعران دیاده ماي    باورهاي دیني یا دست كم تلميح و اشاره به آنهاا در شاعر   

مجموعة اشعاري كه در ترویج دین و یا مدح و مرثية اولياي دیان اساالم باشاد، ادبيّاات آیيناي      

 .البتّه نحوة پرداختن و تأكيد شاعران بر موضوعات دیني از گذشته تا كنون تفاوت دارد. گویيم مي

شاعر، هار یاك در نحاوة     يّتشخصهاي وقت و اعتقاد و مذهب غالب، فرهنز جامعه، حكومت

هاا باراي   ترین راهماؤثّر یكي از  ،استفاده از ابزار هنري شعر امّا. است مؤثّرپرداختن به شعر دیني 

حسان كاشاي،   . اناد ي سازنده و با نشاط  داشاته تعهّدشاعراني بوده است كه باور عميق دیني و 

شااعري و ذوق و قریحاة    شاعر قرن هفتم و هشتم هجري، یكي از شاعراني است كه تمام هنر

باه كاار گرفتاه    ( ع)بویژه در ستایش موال علاي   ،خویش را در خدمت دین و ترویج مذهب شيعه

. كند، بسيار نادر است راین كه شاعري همة مضامين شعر خویش را به یك موضوع منحص.است

را در سازي و خالصه همة فنون شاعري و ادباي  آفریني، تركيبسازي، تصویراین شاعر مضمون

 .استقرار داده« (ص)اهل بيت پيامبر» خدمت همين موضوع، یعني

منادان باه ایان    و اقبال عالقه توجّهدر ایران مورد  تشيّعشعر حسن كاشي در آغاز گسترش 

خوانان اشاعار وي را باه خااطر    شده است و مدیحهمذهب بوده، در محافل و مجالس خوانده مي

در  تشايّع در زمان وي، به منزلة یك رسانه در تبليغ و ترویج  چنينند؛ هماخواندهسپرده و ميمي

بي گمان دانش و تقوا و اعتقاد راسخ حسان كاشاي باه والیات و امامات      . بوده است مؤثّرایران 

ت طبع و استحكام شعر او از ساوي دیگار، در تاأثير كاالم  وي نقاش      از یك سو، و قوّ( ع)علي

 .داشته است

 پيشينة تحقيق 

در . مضامين شيعي در اشعار حسن كاشي اسات  شيوة شاعري و پژوهش بررسي هدف اصلي این

ي صورت نگرفته و این پژوهش در نوع خود توجّهتحقيق مستقل و در خور  ،این باره پيش از این

توان به برگزیدة اشعار وي اشااره كارد كاه در ساال     زیرا دربارة حسن كاشي تنها مي .تازه است

اشاي باه تصاحيح سايّد     دیوان حسان ك  .است طري انجام یافتهبه كوشش علي اصغر شا 3328

اد عادل كه در نقد دیاوان حسان   اي از دكتر حدّو مقاله چاپ شده 3322عبّاس رستاخيز در سال 
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ها، به موضوع مورد بحث مقالاة حاضار   نوشته شده كه در هيچ كدام از این 3326كاشي در سال 

 .پرداخته نشده است

 في حسن كاشي معرّ

خوانان اهال بيات   احان و منقبتمذهب و از مدّ، امامي«شاعر اميرالمؤمنين»موالنا حسن كاشي، 

ماين  وي به احسن المتكلّ. در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري است( ع)عصمت و طهارت 

زیرا در اشعار خود با استدالل قوي و اساتفاده از كاالم شايعي، باه اثباات حقانيّات       . ب استملقّ

اميار   باویژه ، (ص)و شعري به غير از مدح و منقبت خاندان رساول اكارم   يامبر پرداخته خاندان پ

ة د شاده و در سالطانيّ  حسن كاشي در آمل مازندان متولّ» .نسروده است( ع)مؤمنان، حضرت علي

درباارة والدت و   (.936 :، 3392: صافا )« است و مقبره و بارگاهي با عظمات دارد  مدفونزنجان 

باه قرائناي از    توجّاه دكتر صفا با  امّا ،ها تاریخ دقيق و صریحي ذكر نشدهذكرهوفات كاشي، در ت

 و در دیاوان حسان كاشاي   ( هماان )ستاهاي زندگي وي تخمين زدهرا سال 983-962شعر وي 

 (.83:، 3322، كاشي)ضبط شده است 932-929 هايسال

 آثار

 69شاامل  )دیاوان اشاعار  . 3: ه اسات از موالنا حسن كاشي آثار و تأليفاتي به جا مانده؛ از آن جمل

تااریخ منظاوم   )ي محمّدتاریخ . 8( مسمط 3رباعي و  8غزل،  8بند، ترجيع 8بند،تركيب 8قصيده،

آن  انتساب  با دالیلي  دیوان حسن كاشي در مقدمة دیوان، البتّه در تصحيح ؛ كه (چهارده معصوم

. 3ین فضال اهلل هماداني اسات    شايدالدّ رخذ این اثر به نثر و از خواجاه  أم .به وي رد شده است

كتاب االنشاء مشتمل بر علم و ادب . 6هفت بند . 3 (منسوب به كاشي) معرفت نامه در علم كالم

بند كاشي باید گفت كه از آثار جاودانة ادب پارسي اسات  هفت دربارة. (منسوب) و شعر و حكمت

اند كه از جملة آناان  بند سروده، هفتويبند اي او و در استقبال از هفتوشاعران بسياري به اقتف

ین اض الهيجي، عرفاي شايرازي، صاابر تبریازي، اميار رفياع الادّ       توان محتشم كاشاني، فيّمي

 اطّاالع باراي  (. 2 : ،3328 ،كاشاي . )ي و حسن عاطفي را نام بارد ایي، نعمتي كاشانميرحيدر معمّ

 (. 39:،3322:هندي)راجعه كردم« بند، هفتاد بندهفت» توان به كتاببيشتر در این باره مي

 :سرایدبند حسن كاشي  ميمحتشم كاشاني دربارة جایگاه هفت

 كااه بااود روضااة آماال از او ریاااض ارم     ماادّاحلهجااه، كاشااي بلباال خااوشفصاايح
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 بنااد از مهااارت طبااعبااه ماادح شاااه عاادو

 اگر به سرّ خفي باود، اگار باه وجاه جلاي     
 

 ة هفات بناد، دسات باه هام     چو داد سلسل

 هاا شاد ز كلاك غياب رقام     براي او صله
 

 (6 :دیوان حسن كاشي،)  

بند دیگري نيز دارد كه آن هم در بند معروف خود، تركيبموالنا حسن كاشي عالوه بر هفت

هاا باه صاورت قافياه     بند ایان رناز  در این تركيب. مدح امير مؤمنان و شامل هفت رنز است

 :مطلع هر بند چنين است .سفيد، سبز، سرخ، زرد، بنفش، كبود، و سياه: اند آمده

 باااز از شااكوفه گشاات فااراز چماان ساافيد

 شااد جویبااار و باااآ بااه فصاال بهااار ساابز 

 صانع چو رنز كساوت گال آفریاد سارخ    

 ناارگس ز چشاام توساات گرفتااار درد، زرد 

 وقت است كز بنفشه شود بوساتان بانفش  

 گشت از سنان و تياغ تاو روي ساما كباود    

 اي كرده نوک كلاك تاو روي قمار ساياه    
 

 دشت گشت چو برگ سامن سافيد  اطراف  

 آري باااه نوبهاااار شاااود جویباااار سااابز 

 طغااراي كارنامااة حساانش كشاايد ساارخ   

 بار خااک ره نشسااته چاو بيماار فاارد، زرد    

 وار خااط دوسااتان باانفش  گااردد بنفشااه 

 كنااد اناادام را كبااود سااختيّ زخاام مااي 

 آن كيست در ميان كه نكردست سر سياه؟

 (393-392:دیوان، )  

ي خاندان رسالت كارده و از مادح   مدّاحه كاشي ذوق خود را وقف این نكته مسلّم است ك» 

و باوده اسات   ( ع)خالص وي به آل علاي  اعتقاد  علّتاین و آن معترض بوده و این اعتراض، به 

هااي ریاسات بارایش    گرنه با مقام بلندي كه در شعر داشته، امكان انتساب به دربارها و دستگاه

هاي كهنه  صد هزار اشكال فراهم آورد و به ن از دیوانوي حاضر نبود چون دیگرا. وجود داشت

به تصریح نویسندگان احوالش، زندگاني را  ،از این روي. هم پيوندد و بدان ارتزاق كند و نام جوید

گذرانياد و شاهرت او در ایان راه،    مي تشيّعبه صالح و تقوا و قناعت و به مدح پيشوایان مذهب 

 (.939 :، 3392: صفا)« .اندمت شدهچندان بود كه برایش قائل به كرا

همّتاي  بلناد  ي پادشاهان و امياران، و مدّاحروي نياوردنش به  دربارة علّت حسن كاشي، خود

 :سرایدتصاص دادن شعرش به خاندان نبوت چنين مينيز اخ خود و 

 يمادّاح ها به حمداهلل كه در باازار  ام زانني

 م را دهد رخصات ز بي آبي بود گركس تيمّ

 طابعم مان  ساقي كوثر نه آن سايراب زجام 

 گااهي مرا یاران نيكوخواه صالیي داده گاه 

 آساان ها باه نظام و قطعاة    بریزم خون دیوان 

 ان؟م بار لاب عمّا   مرا خود كي روا باشاد تايمّ  

 كااه پااویم راه تاااریكي بااراي چشاامة حيااوان

 پایان؟ كه چند از دست درویشي بري اندوه بي
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 محنات  چرا باشاي درایان   فكرت طبع واین توبااین

 دانم زهاي بااالي خاموشاي   جوابش را نمي

 مرا از مدحت آن شاه دیواني است پر معني

 اني گریبان دلام بگرفات  چو دست لطف ربّ
 

 و زربستان برو برخوان  خود یك ره به ممدوحان

 كه خاموشي است داناا راجاواب ماردم ناادان    

 ...یكایااك بياات او زیبناادة توقيااع باار دیااوان 

 كشاايدم پاااي در دامااان خانااة دنياااز مهمااان
 

 (336:دیوان، )  

 :استسراید، گفتهچنين دربارة این كه شعري جز مدح خاندان نميهم

 گااه مادّاحيّ غيار    من غالم حيادر و آن 
 

 (396:كاشاي، برگزیادة اشاعار،    )خواجگان حشر كي معذور دارندم بدین 
 

 :كندمي و خود به توانایي شاعري و اهميّت معني شعرش این گونه اشاره

 چون خِضِر پاروردة آب حيااتم، زان بُاودد   
 

 (62:هماان،  )مجمع البحرین معني در دل سيناي مان  
 

نقش حسن كاشي را در گسترش عقاید تشيّع، مانند نقش و اهميّت عالّماه حلّاي و محقّاق    

شاناس برجساتة عصار صافوي، در     ميرزا عبداهلل افندي، كتااب اي كه اند؛ به گونهكركي دانسته

، محقّاق الكاشاي، فاضال عاالم،    ]...[ المولي حسن بن »: نویسد ریاض العلما و حياض الفضال مي

ي ایضااً فاي نشار ماذهب     ماه الحلّا  يخ علي الكركي بل العالّالشّ منشي ماهر، و هو ق،شاعر مدقّ

قي منشي و ي شاعر ومدقّمحقّقوي فاضلي عالم و . كاشي[ محمود]حسن بن  ؛ مالّ.... الشيعه سوا

باراي آن  « .اندي در نشر مذهب شيعه برابر بودهمه حلّاو و شيخ علي كركي و بلكه عالّ. بود ماهر

بزرگي به گردن مردم داشته، از جهت آن كه آنها را به راه حق هادایت و باه    كه كاشي هم حقّ

از گذشته و حال باا وي  [ تاهل سنّ]ه عامّ... آیين شيعه رهبري كرده است و به همين مناسبت، 

ه یاا در روزگاار سالطان    اند و او را سرآغاز حدوث مذهب شيعه در دولات صافویّ  كردهني ميدشم

 (.86-83 :، 3326عادل،  حدّاد....)اند دانستهاولجایتو خدابنده مي محمّد

آید، ایان اسات كاه    ي كه با خواندن اشعار حسن كاشي در دیوان وي به دست مينكتة مهمّ

اندان وي، در عين حال كه محكم و بي عيب است، بر خالف قصاید وي در مدح اميرمؤمنان و خ

ف نيست، بلكه باه فهام ماردم نزدیاك     پيش از وي، دچار تعقيد و تكلّ اوّلقصاید شاعران درجة 

در مجموع زبان شعر او جز اندكي از كلمات یا تركيبات،  بسايار روان و حتّاي نزدیاك باه     . است

. اسات ها به كار بردهكاربرد را به اقتضاي نوع قصيدهامّا گاهي كلمات عربي كم. زبان امروز است

و همين امر در مواردي شعرش را سنگين  منضّد، مهنّد، مرمّد، كه قافية شعر ساخته: كلماتي مانند

اگار  . او نيز داراي كلمات قافية سانگين اسات    33و  33هاي شمارة همچنين قصيده. استكرده

-در ایران به یاد آوریم، ماي  تشيّعير شعر او در تبليغ و ترویج سخن ميرزا عبداهلل افندي را در تأث
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در دفااع از حاق    تعهّاد اناد و او باا احسااس    توانيم بگویيم مخاطب شعر حسن كاشي مردم بوده

سروده كه ماردم بفهمناد و بپساندند و باا خاود و بار       ، آگاهانه آنچنان شعر مي(ع)اميرالمؤمنين 

ط بر فنون و صناعات ادبي نبوده، بلكاه او  نشان دادن تسلّ ،غرض او از شاعري. دیگران بخوانند

احاوال   در. گرفتاه اسات  خود به كار ماي  اي در خدمت اعتقاداتشعر را همچون ابزاري یا رسانه

حسن كاشي ذكر این نكته نيز مهم است كه او هم مانند ناصر خسرو، در مقطعي از حيات خاود،  

اي باه  وي در ضمن قصيده. اي برگزیده استو رسم تازه به توبه و انقالب حال روي آورده و راه

 :مطلع

 ماارا خااداي جهااان داده دولتااي منصااور    
 

 ة آن دولتاي اسات نامحصاور   كه شارح شامّ   
 

كه شعر خویش را یكساره موقاوف   در چهارده پانزده بيت، به احوال زندگاني خود قبل از آن 

 :سرایدوي مي .از این انقالب روحي استمناقب و مدایح امير مؤمنان كند، اشاره دارد كه حاكي 

 حالاات باادان صاافت بااودم   اوّلماارا كااه  

 كه گاویي نيسات  شده به فرط معاصي چنان
 

 

 كه از خجالات آن شارح نيساتم باه حضاور      

 ...ز نفااس ماان معمااور  مقااام معصاايت االّ 
 

 

 :گویدتا آن جا كه مي

 اگاار نااه مهاار نبااي بااودي و والي علااي   

 در دادكااه پيشااة پيشااينيان شااد، اناا چنااان

 كاه نيسات   گاراي  مدح علي به:گفت؟گفت چه
 

 

 ماارا خااالص كااه دادي از آن بااالي شاارور 

 از لااب حااور«  توبااوا الااي اهلل» نااداي آیاات

 فاازون از ایاان بااه دو عااالم سااعادتي موفااور
 

 

 (62 :دیوان، )  

از این حياث كاه باه     امّاشود، محسوب نمي ، شاعري درجة اوّلحسن كاشي در ادب فارسي

جاي شاهان و قدرتمندان، مردم را مخاطب خود دانسته و شعر محكم و متين خویش را با غيرت 

سره صرف اعتالي كلمة حق و دفاع از امامات و والیات   ت شيعي، در روزگاري خطير یكو حميّ

ي شایساته  يني ما قادر و منزلتا  امير مؤمنان و فرزندان معصوم وي كرده، در تاریخ شعر و ادب آی

 .دارد

    كاشياشعار حسن مضامين شيعي در 

( ع)با توجّه به این كه این شاعر تمام هنر شعري خویش را در خدمت مذهب شيعه و ماوال علاي  

شعر شيعي، هم مدیحاه دارد، هام   . ترین ویژگي شعر او نيز همين مضامين هستندقرار داده، مهم

ها و در عين تها و مظلوميّشيعي، تصویري از فضيلتاز این رو در آینة شعر . مرثيه و هم حماسه
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هاایي  باه مقولاه   آنچاه در ميان اشاعار گونااگون،   . كنيمهایي از حماسه را مشاهده ميحال جلوه

ذوي القرباي، فضاایل، مناقاب و     محبّت، (ع)والیت علي بن ابيطالب و اوالد معصومش: همچون

شاعر  »ها مرتبط گردند، به ناوعي  و امثال آن و مسائل كالمي شيعه( ص)مراثي عترت پيامبر اكرم

ترین مضامين شيعي در اشعار حسن كاشي در ادامه به مواردي از مهم. شوندمحسوب مي« شيعي

 .هایي ذكر خواهد شداشاره و براي هر كدام، نمونه یا نمونه

 (:ع)ه، واليت و وصايت علي بن ابيطالب و اوالد معصومش غديريّ. 1

 مااام خلااق دو عااالموصاايّ احمااد مرساال، ا

 ت به مصاطفاش، هماو كارد   همو كه داد نبوّ

 جادا مكان تاو علاي را     « لعمارک »ز تاجدار

 جاادا كنااد ز بهشاات باارین خااداي ماار او را

 چه اختالف كني با شاهي كاه در صافت او   

 شوهر زهرا تاویيّ و بااب دو گاوهر    خجسته
 

 كه گشت بر ره یاأجوج فتناه خنجار او ساد     

 مرمّاادبااه فاارّ بااازوي حياادر سااراي شاارع  

 كااه حااقّ اوساات ز بعااد نبااي نياباات احمااد

 محمّاد كه او ز جهال، علاي را جادا كناد ز     

 خداي پاک باه قارآن نماود معناي باي حاد      

 اوحااد ساايّدفاااق دو عااالم گاازین   بااه اتّ
 

 (23:همان، )  

 (ع)مدح و منقبت امام علي و ائمة معصوم . 2

است و یازده معصوم پاک از نسل وي و حضارت فاطماة    پيامبر اسالم  همنفس( ع)حضرت علي

 :ایشان شفيع گناهكاران در روز جزایند. هستند( س)زهرا

 خاداي  باود ازآن دادش پيمبر نفسكه هما زان
 

 گوهر دریاي عصامت، فاطماه، كاز رتباتش    
 

 كاه نيسات   دان ایشاان  ازنسل پاک معصوم یازده
 

 اي از نفاس پيغمبار ورا جفات گازین    پاره 
 

 آفارین جان پااكش بااد از جاان   آفرین بر 
 

 ..الماذنبين  شافيع  كاس  ازایشانغير درقيامت
 

 

 

 (339:دیوان، )  

 حماسة عاشورا. 3

دیادة   گوید كه از نااودان در حسن تعليلي لطيف مي. باید از سحاب دیده بارید( ع)در ماتم حسين

 :كعبه نيز در این عزا آب زمزم جاري است

 م اسات محرّاي دل كنون كه عاشر ماه 

 باار آل مصااطفي بااه ارادت بنااال زار    

 شادي مكن كه نوبت شاادیت در غام اسات    

 اي نام اسات  تو را قطاره  هگر در سحاب دید
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 از ناااودان دیاادة كعبااه در ایاان عاازا    
 

 ه هماه آب زماازم اساات  بار روي خاااک مكّاا 
 

 (93 :دیوان، )  

 یي و تبرّتولّ. 4

از بايم صاراط و موقاف حشار اسات و باعاث       موجب بركنار ماندن ( ع)دوستداري و والي علي 

 :تپذیرفته شدن در حضرت عزّ

 باايم صااراط و موقااف حشاارش كجااا بااود؟

 ت كسااي بااودقبااول حضاارت عاازّصاااحب
 

 هر دل كه بار والي علاي زینهاار كارد     

 كااز دوسااتيش باار ورق دل نگااار كاارد 
 

 (29 :، همان)  

زناده  ( ع)شاعر به مهر عليجان . نصيب كسي است كه مادر او پاكدامن باشد( ع)والي علي 

از آتاش  ( ع)دوساتداران علاي  . كناد است و هنگام مرگ با دیدن روي او جان خویش را نثار ماي 

 :اندهزیرا كه دشمنان او براي پر شدن دوزخ بسند .ددوزخ در امانن

 نصاايب سااينة آن كااس بُااود والي علااي

 به مهر اوست مرا زنده جاان و آخار عمار   

 آتااش مواليااان علااي را چااه كااار بااا    
 

 كه مادرش بُده باشاد درون ساتر و عفااف    

 بااه روي او باادهم بااا هاازار اسااتعطاف    

 انااد كفااافكااه دشاامنان وي از بهاار دوزخ
 

 (  336: ،دیوان)  

اي از نوع ني است؛ مسلماني، مایة راستي در دین مسلما(ع)اعتقاد به جانشيني بالفصل علي 

مخالف او اگر از نسل پيامبر هم باشد، خطاب خداوندي دربارة وي این  . مسلماني سلمان فارسي

 :بيرون است نبوّتاست كه از دایرة خاندان 

 هر كه بعد از مصطفي باا مرتضاي دارد وفاا   

 نباي اسات   آمد،گر ازپشت درخالف باوي كه وان
 

 روددر ره دیاان مساالماني چااو ساالمان مااي  

 رود ماي  چوكنعان« من اهلك ليس»درخطابش
 

 (22 :همان، )  

 شفاعت. 5

تارین شاافعان روز قيامات    و انبيا، بازرگ  (ص)اهل بيت بعد از پيامبر اكرم ائمّةدر مذهب شيعه، 

  :شوندمحسوب مي

 (339: همان، ) المذنبيندر قيامت غير از ایشان كس شفيع كه نيست از نسل ایشان دان پاک یازده معصوم

 ضاا الرّچون شفيع جرم مایي، یا علي موساي   بخاواه ت را كااران امّا  عذر این مُشاتي گناه  
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 گاار شااوي شااافع، همااه اوالد آدم را دهااد 
 

 ضاا الرّایزد از دوزخ رهایي، یاا علاي موساي   
 

 (62: همان،)  

 ظهور منجي. 6

در نظار شايعه، ظهاور    . ظهور منجي عالم بشري از اعتقاادات ادیاان و ماذاهب مختلاف اسات     

ان را ساتم ساتمگران   ها زمااني روي خواهاد داد كاه ج   « مهدي آخرزماان »، «شيرمرد آخرین»

 :فراگرفته باشد

 مكاان آن مهدي آخرزمان، آن قائم صااحب 

 هاا فادا  ت راه هدي، راي تو را جاان اي حجّ

 زن تختگاه  برگير رسم بد ز ره، در ملك دین

 كشان را سرفكنگردنغلغل به عالم درفكن،
 

 عطاا قران، آن منعم صاحبآن خسرو صاحب 

 ظهورت را ندا، بيارون خارام از متّكاا   در ده 

 سپه، بربام انجام زن لاوا   صبح صادق كش چون

 باايخ مخااالف باارفكن، درد موافااق كاان دوا
 

 (69 :دیوان، )  

 (ع)آيات نازل شده در شأن حضرت علي و اهل بيت. 7

و  توصايف ( ع)در دیوان حسن كاشي با استناد، اشاره، اقتباس و تلميح به آیات قرآني، موال علي 

 :هانمونه. است آن حضرت دفاع شده از حقّ

و  كاو و یوتون الزّ لوین یقيمون الصّین آمنوا الذّما وليكم اهلل و رسوله و الذّانّ»: آية واليت. 1-7

 (.66:مائده)«هم راكعون

 توقيااااع« انّمااااا»رسااااالة كاااارمش را ز 
 

 (332 :هماان،  )طراز آیة قادرش ز ساورة اعاراف    
 

 علاام اليقااين  دیاادة ارباااب معنااي از ساار   
 

 (369 :همان، )او از نصّ قرآن یافته در حقّ« انّما» 
 

 

باا    قارار دارد و  اي است كه در ساورة انساان  دو آیه« هل اتي»منظور از  البتّه: آية هل اتي. 2-7

ماا نطعمكام   انّ. و یطعمون الطعام علي حبه مسكيناً و یتيماً و اسايرا » .شودشروع مي« هل اتي»

 (.2-6:انسان)«نرید منكم جزاء و ال شكورالوجه اهلل ال 

 آیة توقيع اوسات « انت  منّي»اندر اخبار 

 كماار از انّمااا قبااا« هاال اتااي»وي را ز 

 گفت« انت منّي»علي بُد آن كه رسول اهلل 
 

 (99:دیاوان،  )اسات « هل اتي»در كالم اهلل منشور كمالش

 (29: همااان، )گااذار كااردپوشاايد و بعااد از احمااد فرمااان 

 (332: هماان،  )اوصااف  اش«هل اتي»خداگفت كه بُدآن علي
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فمن حاجك فيه من بعد ماجاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءناا و ابنااءكم و   »: آية مباهله. 3-7

 (.93: آل عمران)«نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اهلل علي الكاذبين

 داد سااز بر قد قدرش قضاا پيراهناي ماي   

 «انّماا »، پاود آن از  «قل تعاالوا »تار آن از 
 

 رودكز لطافت در نظر چون عقال پنهاان ماي    

 رود ماي  «انسان»و«احزاب»در كه سان او زین نقش
 

 (29 :همان، )  

 اش باااار دوش«قاااال تعااااالوا» عدلَاااام
 

 (393 :هماان،  )اش در بار «ي اعلام انّ»خلعت  
 

 جو« تعالوا قل»مشهورش ز نصّ صفات فضل
 

 (333:دیوان، )انسان در سورة جود مسرورش بخوان جزاي
 

 

 (.33:احزاب)«انّما یرید اهلل ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و یطهركم تطهيرا... » :آية تطهير. 4-7

 (29: هماان،  )رود چون تجلّي بر كُه سينا درخشان مي اندر او« عنكم الرّجس»تطهير مذهب،  آیت
 

 

 (.336:توبه)«ادقينین آمنوا اتقواهلل و كونوا مع الصّها الذّایّیا » :آية صادقين. 5-7

 طراز جاماة صابرش ز ناصّ صاابرین بنگار     
 

 (333: دیااوان، )برخااوان« صااادقين»جااواز نامااة صاادقش ز روي 
 

 (.9:انسان)« ه مستطيرایوفون بالنذر و یخافون یوماً كان شرّ» :آية.6-7

 «انّمااا»، آفتاااب «یوفااون بالنااذر »صاااحب 
 

 (393: هماان،  )االمين نازش روح« لعمرک»العين  ةقرّ 
 

 (:ع)روايات صادر شده در شأن امير مؤمنان و اهل بيت . 8

 «ه ال نباي بعادي  انّا  ي بمنزلاه هاارون مان موساي االّ    یا علي انات منّا  » :حديث منزلت. 1-8

 (.883 :، 82بحاراالنوار، ج )

 آیااة توقيااع اوساات« اناات منّااي»اناادر اخبااار 

 گفات « انات منّاي  »رساول اهلل  علي بُد آن كه 
 

 (99: هماان،  )اسات « هل اتاي »در كالم اهلل منشور كالمش

 (332:هماان،  )اش اوصااف «هل اتاي »خداگفت علي بُدآن كه
 

 

 (.333 :امالي صدوق، )«العلم و علي بابها مدین انا »(: ص)حديث از رسول اكرم . 2-8

 آن كو بالد كفر ز تيغش خراب گشت
 

 (98:دیوان، )علم نبي در استآن كس كه بر مدینة 
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یااعلی اامل لحاا ل لحااملیلو اا لو ااملیل   اا لل» (:ص)حــديث از رســول اكــرم. 3-8

 (.96 :، 8، ج (ترجمة غفاري مازندراني)احتجاج )«   م

 «لحمك لحماي یاا علاي   »بيقال النّ
 

 (368 :هماان،  )وا علي علاي و صلّ محمّدوا علي صلّ
 

 

 (.399: االقبال، )«الثقلينة علي یوم الخندق افضل من عبادلضربه »(: ص)حديث از رسول اكرم. 4-8

 رشضرب خنج  روز خندق یك كه آن كس
 

 (98 :هماان،  )با طاعت خالیق عالم برابر اسات 
 

 

 آن كه اندر روز خندق ضاربت شمشاير او  
 

 (23 :همان، )اندي و انسي برابر كردهبا ثواب جنّ
 

 

 (.39، ص83بحاراالنوار، ج )« علي، ال سيف االّ ذوالفقارال فتي االّ » :حديث از زبان جبرئيل. 5-8

 گفتاي « الفتاي »زبان روح قُدُس جملاه  

 اي ز باادو آفاارینش پيشااواي اهاال دیاان

 «الفتي االّ علاي ال سايف االّ ذوالفقاار   »
 

 (339: هماان،  )چو مرتضي كه به كين تيغ برزدي ز غالف

 (339: دیاوان،  )وي ز عزّت مادح بازوي تو روح االمين

 (336: هماان،  )ثناي كردگارت مادح در شاان یافتاه    از
 

 

 (.336 :، 39بحاراالنوار،ج)«ددت یقينازا لو كُشف الغطاء ما»  (:ع)حديث از حضرت علي . 6-8

 .و كمال شناخت او از پروردگار است( ع)دهندة عرفان واالي علياین سخن نشان

 از جملاااه خلقاااان« لاااو كُشااف »مقااام  
 

 (99: هماان،  )یا نيسات؟ كسي را هست، با من گوي 
 

 

 (333 :امالي صدوق، )« سلوني قبل ان تفقدوني»(: ع)حديث از امام علي . 7-8

 «لوكُشاف »، شهساوار  «سلوني»عالم علم 

 براباااار« اقيلااااوني»بااااا « ساااالوني»
 

 (393: همان، )ناصر حق، نفس پيغمبر، امام المتّقين

 (99: هماان،  !)همي داني، تو را شرم از خادا نيسات؟  
 

اقيلاوني، اقيلاوني؛   : ، اشاره دارد به قول ابوبكر، خليفة دوم، كه گفات «اقيلوني»گفتني است 

 (.82 :، 39بحاراالنوار، ج )بخيركم و علي فيكم  لستُ

 

لاوال علاي لهلاك    »(: ع)در اعتراف به مدیون بودنش به حضرت علي حديث از خليفة دوم .8-8

 (.383 :، 9الكافي، ج )« عمر

 گفتي،چو او صاد ره  ره علي یك« لوالعلي»اگر
 

 (336: دیاوان،  )نبودي هيچ شيعي را به حيدر ميل در دوران
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دارد و ( ع)نماید كه این بيت اشاره به تواضاع حضارت علاي    توضيح این مطلب ضروري مي

، آن گونه (اگر علي نبود)گفت لوال علي یك بار خود مي( ع)اگر علي : معناي بيت چنين است كه

صد بار گفت، در آن صورت هيچ شيعي را در روزگاران به سبب این تعریف از خاود،  ( عمر)كه او 

 .نبود( ع)هيچ ميلي به حضرت علي 

 یاااران خاااص حضاارت پيغمباار خااداي
 

 (63 :دیوان، ظا اندبر سر منبر نوشته« لو ال عليت»
 

 

هار كاه قبار فرزنادم،     » :فرمود( ع)امام كاظم (: ع)حديث دربارة فضيلت زيارت امام رضا . 9-8

امالي )« ... است ( پذیرفته)مبرور  هفتاد حجّ – و جلّ عزّ –علي، را زیارت كند، برایش نزد خداي 

 .... .و  (389 :، (ايكمره ةترجم)صدوق، 

 یك زیارت مر تو را هفتاد حجّ اكبار اسات  

 یك طاواف درش از قاول رساول قُرشاي    
 

 (62: دیاوان،  )الرّضاا  یا علي موسي بي خالف و بي ریایي

 (63: هماان،  )تا باه هفتااد حاج نافلاه یكساان آماد       
 

 :اشاره به رويدادهای صدر اسالم. 9

، (ص)در تاریخ صدر اسالم رویدادهایي وجود دارد كه حاكي از عظمت اهال بيات پياامبر اكارم     

هاا  از مياان آن . شاان اسات  تهاي مختلف و نيز مظلوميّو حضور ایشان در صحنه( ع)علي  بویژه

المبيت، جنز اُحد، خيبار و خنادق، زاده شادن      ل لمباهله، : توان به این رویدادها اشاره كرد مي

 .الشمسدر كعبه، ردّ( ع)حضرت علي 

اینك ذكر مواردي از این رویادادها  . پيشتر اشاره شد شایان ذكر است به برخي از این موارد 

 :در اشعار حسن كاشي

 

 (:ع)شدن در خيبر به دست امام عليكنده . 1-9

 آن كس كه او برید سر از عمرو و ذوالخّمار

 رایت به سوي خيبر و آیات باه مكّاه بارد    

 شرع را بر پاي كارده دسات خيبرگيار تاو    
 

 (98:دیااوان، )آن كااو كنناادة در فااوالد خيباار اساات  

 (26: هماان،  )وین هار دو بار اشاارت پروردگاار كارد     

 (388: هماان،  )اي كماال  عرش را بر سر نهاده دست تو پ
 

 

 :المبيت  ي ة. 2-9

 بر بستر رسول بخفات و نداشات بااک   
 

 (26 :هماان،  )جان را فداي خواجة روز شمار كارد 
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 :هابرای شكستن بت( ع)پا بر شانة پيامبر نهادن علي . 3-9

 جز او كه بود كه پاي به كتاف نباي نهااد   

 سزاي منبر احمد كسي باود كاه قادومش   

 برتر زعارش آن روز شاد  گاه رتبتش تخت
 

 (98: هماان،  )كافالک و هر دو كون ز نورش مناوّر اسات  

 (23: هماان،  )بود به فخار سازاوار كتاف سايّد امجاد     

 (28: هماان،  )اناد كز شرف معراج او دوش پيمبر كرده
 

 

 :در آن( ع)تغيير قبله به هنگام نماز و حضور علي . 4-9

 با رسول اهلل تو كردي در دو قبلاه یاك نمااز   
 

 (هماان )هاا بار زماين   زُهره از بهار تاو آماد زآسامان    
 

 

 :ماجرای سقيفة بني ساعده. 5-9

 از امامت داشت ليكن گمرهان حجّت نص

 تا نپنداري كه كارش در امامت بُد چنان
 

 انااداكباار كاارده  اختيااار خااود فاازون از نااصّ  

 اناادكااان جماعاات خویشااتن بعااد از پيمباار كاارده
 

(23 :همان، )  

 :در كعبه( ع) زاده شدن علي. 6-9

 مادرش در كعبه زاد وكعبه را كعبش بساود 
 

 (هماان )اناد كه اندر طينتش از فضل مضامر كارده  زان
 

 

 :ردّ الشمس. 7-9

 تا نگردد فوت از آن ماه معاني یك نماز
 

 (هماان )اناد باختر را مطلاع خورشايد خااور كارده    
 

 مسائل كالمي شيعه. 11

 عدم رؤيت خدا در دو عالم: توحيد. 1-11

توان دید و در قرآن كاریم هار جاا كاه     ه، خداوند متعال را در دو جهان نميبه اعتقاد شيعة اماميّ

، منظور رؤیت قلبي است؛ اماري كاه علمااي شايعة     (83-88/قيامه مثالً)تعبير رؤیت به كار رفته

احمادي  ). ر همگاي بار آنناد   خّأي و به تبع ایشان علمااي متا  مه حلّوق تا عالّه از شيخ صدّاماميّ

 (.69: بيرجندي،

 آن خدایي را كه بتوان دید، بيازارم از او 
 

 (22: دیاوان،  )رودوآن رسولي كاندر او نوعي زعصيان مي
 

 

 :عدل  الهي. 2-11

پایة این اعتقااد آن  . دانند و عدل یكي از صفات جمال الهي استهمة مسلمانان خدا را عادل مي
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یاد گردیاده  « قائم به قسط»شده و او به عنوان است كه در قرآن كریم هرگونه ظلم از خدا نفي 

اهللللانّ»: فرمایاد و نياز ماي  ( 39/نسااء )«اهلللاللیظ ا ل قااعذله  لللانّ»: فرمایدكه مياست؛ چنان

یا حالئکاهلل شهداهلللانهلاللا هلااللهو»: فرمایدچنين ميو هم( 33/یونس)«الیظ  لا نعسلشيئع

گذشته از آیات یاد شده، عقل به روشني بار عادل   (.32/عمرانآل )«ای وا ع  لقعئحعل ع اسط ی

كند كه عقل بشر حكم مي. زیرا عدل، صفت كمال است و ظلم صفت نقص .كندالهي داوري مي

سابحاني،  )فعل منزّه اسات خداوند همة كماالت را دارا و از هرگونه عيب و نقصي در مقام ذات و 

3326، :92): 

 راضاي بُادي  در ازل  گر خدا بر كفر فرعون

 دانم از شرک و فسااد  منزّهعادل و پاک و 

 آفرین چيزي روا دارد از اینهر كه بر جان

 مان  ام مرداناه در ره توحيد و عدل اساتاده 
 

 رود ظلم بودي هرچه بر فرعون و هاماان ماي   

 رودبهاار برهااان مااي« اسااتقاموا ثاامّ» آیااة

 رودروز محشر بسته با زنجير شايطان ماي  

 رودشمشاير بارّان ماي   تار از  تم قااطع حجّ
 

(22 :همان، )    

 

 آزادی و اختيار انسان. 3-11

انسان موجودي است مختار و انتخابگر؛ یعني در پرتو عقل، پس از بررسي جوانب گوناگون فعل، 

به عدل الهي، افعاال انساان از روي اراده و    توجّهبا . گزیندانجام دادن یا ترک كردن آن را برمي

 :گيرداختيار او سرچشمه مي

 خااااواه باااار مصااااطفي درود فرساااات

 هااااااار دو را قاااااااادر و تواناااااااایي

 آرد انگاااااور مااااار تاااااو را در بااااااآ 

 خااواه در سااركه كاان كااه هساات حااالل 
 

 خااااواه معشااااوقه را ساااارود فرساااات  

 باااار بااااد و نيااااك هاااار دو دانااااایي 

 داد توفيااااااق و دسااااااتگاه فااااااراآ  

 ...باااده كاان كااه هساات وبااال  خااواه در 
 

(398 :ي، معرفت نامه، محمّدتاریخ )    
 

 بر ديگر صحابه( ع)افضليّت حضرت علي . 4-11 

و بعضي  تسنّنحدیث غدیر، مدینة علم، مؤاخات و نيز شجاعت، علم و موارد دیگر كه از طریق  

هادي و   ائمّاة ي بر دیگار صاحابه و حتّا   ( ع)ت علينقل شده، همه دال بر افضليّ تشيّعاز طریق 

 :پيشوایان دین است
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 شناسد آن كه شناساد كاه عقال نپساندد    

 شكن شناس باه حاق  زن و صفامام زخم

 كسي كه نفس پيمبر بود باه قاول خاداي   

 «اقيلاوني »به از « سلوني» یقين بدان كه
 

 م االخااالفباار ایاان چنااين شااه واالتقاادّ  

 خورده كز او عقال گيارد اساتنكاف   نه زخم

 زناي ز ایمااان الف فارو گاذاري و آن گااه   

 چرا بُارون روي اي خواجاه از ره انصااف؟   
 

(332 :، دیوان)    

 از همااه اوالد آدم نيساات همتاااي تااو كااس 
 

 (339: همان، )للعالمين ةحمدر كمال و فضل االّ  
 

 

 (:ع)عصمت پيامبر و ائمّه . 5-11

ه عاالوه بار عصامت حضارت     دانناد، ولاي شايعة اماميّا    انبيا مي ت، عصمت را مختصّاهل سنّ

. دانناد را از گناهان صغيره و كبيره بر كنار مي ائمّه، همة (س)و حضرت فاطمة زهرا  (ص)محمّد

این است كه به كالم آنان وثوق و اعتمااد  ( ع)معصوم  ائمّةدليل بر وجوب عصمت پيامبر اكرم و 

المعاارف فارساي،    ةدایار )بماندشود و این امر از آغاز تا انجام باید به یك حال باقي تري ميبيش

 (. ذیل عصمت

 گازاف داناي از  كهكجا باشد بدتر كفر از این

 ر بایدم در دین اماام پاک و معصوم و مطهّ

 ، روزگاار «سلوني»مت از در دبيرستان عص
 

 كااافر تائااب، امااام هاار مساالمان یافتااه    

 ان یافتاه حكم جازم و راه دیان از رب دیّا   

 گهاار عنااوان دیااوان یافتااه نااام آن عااالي
 

 

 

(369 :همان، )    
 

 و امامان بعد از ايشان( ع)منصوص بون امامت علي . 6-11

ما معتقادیم كاه اماام و جانشاين پياامبر بایاد       »: نویسدآیت اهلل مكارم شيرازي در این زمينه مي

و نيز تصریح هر امامي دربارة امام بعد تعياين   (ص)پيامبر  منصوص باشد؛ یعني با تصریح و نصّ

 .(96 :مكارم شيرازي، )« گردد

 امااام نااصّ خاادا بایااد و وصاايّ رسااول     
 

 طریق اختيار خلق جایز نيست، گر باودي 
 

 هر آن نایب كه پيغمبر نشاند، مثل او باید
 

 پيغمبار  عالم خدا دادست ورا فضل در علي
 

 (332: همان، )گزاف اش بهداري كه تو پيش آن خسي نه

 بُدي از احمد مرسل، بُادي از موساي عماران   

 ازسابحان  همازمرسال،  خيزد،هم گرنبود،خلل كه
 

 كه احمد دخترش دادست وایازد خنجار باران   
 

(333 :همان، )   
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 صور خيال در اشعار حسن كاشي

بالغاي  هاا و حاوزة   گزیند، تصویرها، تركيبطبعاً شاعري كه یك موضوع را براي سرودن بر مي

هاي اصالي شاعر،   از ویژگي. دهدشعرش را نيز در خدمت همان معني و در همان قلمرو قرار مي

الل بادل گاردد، از   كه شعرشان به سحر حشاعران براي آن. انگيزي و تصاویر شعري استخيال

كااربرد مباحاث   . گيرناد چون تشبيه، استعاره، كنایه، ایهام، و تمثيل بهاره ماي  مباحث بالغي هم

از ایان منظار اشاعار حسان     . بالغي به مقتضاي سخن و به اندازه، حاكي از مهارت شاعر اسات 

هاا در  ساازي شود كه هماة تصاویر  در این بررسي روشن مي .كنيمكاشي را به اجمال بررسي مي

 .خدمت موضوع اصلي، یعني تشيّع و اميرالمؤمنين است

 استعاره

 (:ع)شيرخدا، استعاره از علي 

 سال خااتم الرّ  ابان عامّ  شير خادا و  
 

 (63 :دیااوان،)زوج بتااول و باااب دو ساابطين ازكيااا  
 

 :قلزم سخاوت و كشتي نجات

 آن قلزم سخاوت و آن كشتي نجات
 

 (93:هماان،  )را غضنفراسات هاي خدا كه بيشه كس آن
 

 اغراق
 خالف راي تو گاردون گاذر نياارد كارد    

 زنجير پااي خصام شادي حلقاة ركااب     

 باشاادز باااد قهاارش باار چاارخ باايم آن 
 

 (369: هماان، )آوازيكند امور تاو را  چاون صادا هام    

 (93: هماان، )نظر باه شسات   فكندي ركابگران آن چون

 (389: هماان،  )كه خم شود الف خطّ اساتوا چاون دال  
 

 ايهام تناسب

 (:در معناي به ظاهر) بين لب و دهان با صورت

 از نقود گوهر معني لبالب شد دهاان 
 

 (396: دیاوان،  )مصطفي صورت دردهان تا نهادي لب به
 

 تشبيه

 : دبيرستان عصمت
 روزگار« سلوني»عصمت از در دبيرستان

 

 (369: همااان، )گهاار عنااوان دیااوان یافتااهنااام آن عااالي
 

حضارت،   .نماا و پارادوكسايكال  تشبيهي متنااق   .العالمين است خورشيد ربّ( ع)علي سایة

 :و تمكين و آفتاب است، براي عدل و آیين بسان آسمان است، براي عزّ
 العالمين ات خورشيدربّالسّالم اي سایه

 

 (393: هماان،  )آسمان عزّ و تمكاين، آفتااب داد و دیان    
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قدر امير مؤمنان، چون باز است كه هر جا بال جالل باز كرده، پرندگان سدره را در زیر شهپر 

 :گرفته

 باز قدرت هر كجا بال جاللت كرده بااز 
 

 (393: همااان، )طااایران ساادره را در زیاار شااهپر یافتااه 
 

 :دلمانند ابري است دریا( ع)ذوالفقار علي 

 كه فتح الباب آن آن ابري است دریادل تيغت
 

 (396: همااان،)تااازه دارد زآب نصاارت بوسااتان مصااطفي
 

 ي و اندیشة اميرمؤمنان شادُروان و خيمة بزرگي است كه عقل كل با همة باالنشايني باه  أر

 :آن راه نبرده است

 با همه باالنشيني عقل كل ناابرده راه 
 

 (399 :هماان، )زیر شاادروان رایات یاا اميرالماؤمنين    
 

 :بسان مرغي طرفه است با دو منقار شگرف( ع)ذوالفقار علي

 مرغي بود تيغش با دو منقار شگرفطرفه
 

 (23دیوان، ص)اند كافركرده نفس زجان و مُجري اشكاجري
 

 تضاد

 :حضي اوج و 

باا اوج گاردون   ( ع)لذا نسبت قادر علاي    .اوج گردون، حضي  قدر دربان اميرمؤمنان است

 :شایسته نيست

 نسبت قدر تو را با اوج گردون چون كانم 
 

 (399:هماان،  )كه اوج او حضي  قدر دربان شماسات زان
 

 تلميح 

و گااهي  ( ع)علاي  در دیوان كاشي، تلميحات دربارة پيامبران الهي، حوادث صدر اسالم و زنادگي 

 .اي و پهلواني و تاریخي استهاي اسطورهشخصيّت

 :ماجراي سقيفة بني ساعده و فزون و برتر دانستن گمراهان اختيار خود را بر نصّ خداوند اكبر 

 داشت ليكن گمرهاان  حجّت نص ازامامت

 تا نپنداري كه كارش در امامت بُاد چناان  
 

 اناد اكبار كارده   اختيار خاود فازون از ناصّ    

 اناد كان جماعت خویشتن بعد از پيمبر كرده
 

 

(23: ،دیوان)    

 (:93/ آل عمران) نفس مصطفي اشاره دارد به آیة مباهله

 اي گزیده مار خادایت یاا اميرالماؤمنين    
 

 (399:هماان،  )خوانده نفس مصاطفایت یاا اميرالماؤمنين   
 

 :الشمستلميح به ردّ

 بهر كه بازگشات خاور از چارخ چاارمين    
 

 (98: دیاوان،  )آسامان تفاضايل را خاور اسات     جز او كاه 
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 :تلميح به حدیث اخوت

 با مصطفي كسي كه برادر بُود علي است
 

 (63: همااان، )انااددر اصاال هاار دو را چااه براباار نوشااته 
 

 :سورة یوسف  38تلميح به آیة 

 سعي دستان والي حيادرم از چااه حارص   

 چون نجات از دیگران جستم بماندم الجرم
 

 داد بعاد از فاتح بناد آهناين    جاه و دولات   

 چو یوسف در ميان چاه غم سبع سانين هم
 

(336 :همان، )    

 (:96/ انبيا)تلميح به گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهيم 

 كااي محبّااان علااي را آتااش دوزخ رسااد
 

 (393: همان، )چون به یاد او بر ابراهيم آتش گلشن است
 

 :تلميح و تمثيل و ملمّع

 ساليمان باه هدیاه شاد    پاي ملخ باه نازد   

 ماان مثاال مااورم و تااو شهنشاااه عااالَََمي  
 

 مااان نملاااه القليااال عطااااءً عفاااا علاااي 

 ي ضااعيف اناات كااریم العطااا علااي   انّاا
 

(363 :همان، )    

 تمثيل

از وضع بي سامان به مدح اش يكوخواه كه وي را براي خالصيشاعر در پاسخ به یاران به ظاهر ن

 :استخواندند، سروده و ستایش پادشاهان مي

 دانم زهي باالي خاموشاي جوابش را نمي
 

 (336: هماان،  )كه خاموشيست دانا را جواب ماردم ناادان  
 

 جناس 

 :پاي/ عرش؛ دست/ شرع :كل و تضاد جناس قلب

 شرع را بر پاي كرده دسات خيبرگيار تاو   
 

 (388: دیاوان،  )عرش را بر سر نهاده دست تو پاي كماال 
 

 :مِهر/ مُهر :جناس ناقص

 مُهر مِهر تو بر صفحة دل نقاش بسات  هر كه 
 

 (396: هماان، )مخزن جان را چو كان از زر توانگر یافته
 

 :تاجِ دار/ تاجدار :بجناس مركّ

 تاجدار خلاد خاواهي تاا شاود فاردا سارت      
 

 (393: دیااوان، )ساوي بااازار وفااا امااروز تاااجِ دار باااش 
 

 سياقه االعداد

 كي بود بدخواه حيدر، هر كه او در دین بُود
 

 (386:همان، )دین و مؤمن و نيكوخصالصادق و پاكيزه
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 طرد عكس

 یااار نبااي مصااطفي، هساات علااي مرتضااي

 ماان نكاانم اقتاادا جااز بااه علااي در جهااان 

 نااویسمااا، ماادحت مااا مااي ماادّاحكاشااي 
 

 هست علي مرتضاي، یاار نباي مصاطفي     

 ...جز به علي در جهاان مان نكانم اقتادا     

 مااا ماادّاحنااویس كاشااي ماادحت مااا مااي
 

(62-69 :همان، )    

 طنز

 گاداز  این سعادت چون خدا دادش عدو گو مي
 

 (388:هماان،  )ترکور نميرد آن یزیدي از حسد، گو مي
 

 نظيرمراعات 

 تا بُود جان در تنم، گویم به دل مدح علي
 

 (386: هماان،  )ساعت،ماه وساال  به و روز وشب،ساعت وشام صبح
 

 :زراندوده، سودارعایت تناسب بين بازار، نقد، قلب، 

 بارم تا به باازار ساخن نقاد معااني ماي     
 

 (336: هماان،  )قلب زراندوده بيرون ماند از ساوداي مان  
 

 :هاوردن عناصر اربعه و تناسب بين آنآ

 خصم شما از كيش بد، مانده در آتش تا اباد 
 

 (332:هماان،  )پيما ریختاه در خاک، آب روي خود، آن باد
 

 :ساز از اصطالحات موسيقيتناسب بين نوا، پرده، عشاق، 

 كناد آغااز  دلم دگر سخن از عشاق ماي  
 

 (393: همااان، )نمایااد ساااز نااواي پااردة عشّاااق مااي  
 

 تركيبات زباني در اشعار حسن كاشي

هایي قارار داده  اش را براي آفرینش تركيببا توجّه به موضوع شعر، شاعر ذهن و قدرت شاعري

در حيطاة زبااني، حسان كاشاي، شااعر      . كه به موضوع شعرش تازگي و قدرت بيشتري ببخشاد 

آورده كه بسياري از آنها ابداع اوست كه ( ع)اصّي براي حضرت علي ، تركيبات خ(ع)اميرالمؤمنين

 :كنيمرا در این جا ذكر ميبرخي 

؛ صااحب  ؛ نفاس خيرالمرسالين  ؛ سارفراز نسال آدم   معنيّ فطرت ؛ باعث ایجاد خلق صورت

اب داد و و تمكين؛ آفت العين لعمرک؛ نازش روح االمين؛ آسمان عزّةقر؛ یوفون بالنذر؛ آفتاب انّما

؛ مفتي هر چار دفتر؛ خواجة هر هشت خلد؛ داور هر شش جهت؛ عالم علم سلوني؛ شهساوار  دین

؛ مطلع یتلوه شااهد؛ مقطاع   لوكُشف؛ ناصر حق؛ نفس پيغمبر؛ مقصد تنزیل بلّغ؛ مركز اسرار غيب

الوثقاي دین؛ آفتاب آسمان دین؛ والي ملك  ةقين؛ آفتاب دین و دولت؛ عروالمتّحبل المتين؛ امام

الم؛ مبطل بنياد بدعت؛ منشي احكام وحي؛ حاكم دین و شریعت؛ دافع كفر و والیت؛ حاكم دارالسّ
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؛ ؛ مااه معااني  شاوهر زهارا  خجساته ت؛ كنندة در فوالد خيبر؛ وصيّ احمد مرسل؛ ظالم؛ قسيم جنّ

 .زن؛ پيشواي اهل دینم؛ امام زخمفر؛ شه واالتقدّانداز نطعمكم؛ مهتر همایونسماط

توان گفت كه او با بيانش خااصّ   در مجموع دربارة شخصيّت شاعري و اشعار حسن كاشي مي

ایشاان اسات، زباان     و ترویج اندیشة آنان و دفاع از حقّانيّت( ع)اعتقاد به والیت اهل بيت»خود كه 

زیرا هدف شاعر ابالآ پيام . اي را برگزیده است؛ زباني كه صرفي و مستقيم استشعري و ادبي ویژه

شااعر فاضال اسات و بادین     . هاي لطيف خالي نيستو دفاع است، امّا از تصاویر شعري و خالّقيّت

هاا  هاي ایران باستان، مثلجهت تعداد فراواني از آیات قرآن، احادیث نبوي، قصص و اخبار، داستان

ناوع تخاياّلت شااعر سااده اسات و اغلاب       . گيرندهاي كالمي سرمایة سخن او قرار ميو استدالل

ها، تركيبات قرآني و حدیثي است كاه در شاأن اميرالماؤمنين اسات، تركيبااتي      ها یا مشبّه  بهمشبّه

ملاك ال فتاي، مملكات لاو      باآ هل اتي، تاجدار ال فتي، قاضي شش جهات، كااله انّماا،   » : مانند

در عين حاال باا   . زیرا شاعر هنر خویش را در خدمت یك موضوع  عقيدتي قرار داده است. «كشف

بينايم كاه   ، ماي ( تركياب بالغاي   399حادود  )نگاهي به تركيبات زیبایي كه در دیوان او وجود دارد

تحرّک و زیباایي خاصّاي   ها، همچنين شاعر با استفاده از رنز. تصویرها زنده، پویا و متحرّک است

دهندة پشتوانة فكري و فرهنگي غناي و واالي شااعر   دیوان كاشي نشان. به شعرش بخشيده است

است كه  این فرهنز غني و واالیي چشمگير را مي توان در احاطة او به فرهنز قرآني و حدیثي و 

ي از شااعراني  حسن كاشي، شاعري توانا در سبك عراقي است كاه باا پيارو   . كالمي مشاهده نمود

اي نياز باه اشاعارش داده اسات و هار جاا كاه از        چون سنایي و خاقاني، استواري و استحكام ویژه

 .شودشاعران پيشين پيروي كرده، رنز سبك خراساني یا سبك شعر قرن ششم در آن دیده مي

 گيری نتيجه

در قرن هفتم و هشتم هجري، شاعر شايعي و مادح و منقبات      تسنّنبا وجود غلبة شاعران اهل 

باا وجاود    يو .اسات  مورد عنایت برخي از شاعران، از جمله حسن كاشي باوده ( ع)امامان شيعه 

و اهال بيات    (ص)گرمي بازار مدح و ستایش پادشاهان و اميران، صرفاً به ستایش رسول اكارم  

گيري از طبع نيرومند و باه  او با بهره. ته استپرداخ( ع)اميرالمؤمنين، حضرت علي  بویژهایشان، 

ترین مضامين شيعي، در اشعار خویش كار بردن صور خيال و تركيبات زباني خاص و زیبا، به مهم

در  تشايّع اي قوي براي ترویج و تبلياغ ماذهب   نموده كه شعر وي را به مثابة ابزار و رسانه توجّه

به این نكته دست  مضامين شيعي در اشعار حسن كاشيي بررسه این امر، در با نظر ب. آورده است

تاوان او را از دیادگاه   یابيم كه وي در عرصة شعر شيعي بسيار قدرتمندانه عمل كارده و ماي  مي
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قرن هفاتم و اوایال قارن هشاتم هجاري       شيعي ترین شاعر، بزرگهایشسروده حجم گستردة

امدار شعر فارسي قرار نمي گيارد، امّاا   از نظر هنر شاعري نيز گرچه همپاي بزرگان ن .قلمداد كرد

اشعار او سرشاار از تصااویر شاعري اسات؛ تصاویرهایي كاه در       . و توانا دارد ، فصيحزباني روان 

شاعر او پار از تلمايح اسات و ایان تلميحاات یكاي از        . خدمت مذهب و اعتقاد شاعر قارار دارد 

اي از اعتقاادات  ي مجموعاه از نظر محتوایي، اشاعار كاشا  . هاي بارز سبكي در شعر اوست ویژگي

هاي عقلي و نقلي، شاعر را در ترویج مذهب كالمي است كه با پشتوانة احادیث نبوي و استدالل

تر از هر چيز، از قرآن و طبعاً چنين موضوعي بيش. شيعه و عقيدة استوار خویش یاري كرده است
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