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 هجری و از سخنوران، دورۀ بازگشت ادبی است. 

آثار منظوم نفیس خطی خاوری سیزده هزار و  سیصد و چهل و هفت بیت است كه بیه 
خیاوری شیاعرانی چیون  شیوه شاعران عصر بازگشت سروده شده  است كه نشان میدهید،

ابوالعالء گنجوی، فلکی شروانی، خاقانی، جامی، نظیامی و محتشیم كاشیانی را در سیرودن 
 اشعار در نظر داشته است و به نوعی احیا كننده شیوه آنان است. 

سوال پیش روی مقاله این است كیه بیا توجیه بیه تصیحیح انتقیادی دییوان و كیاوش 
نسبت شعری خاوری را با كیدام دورۀ  ادب فارسیی  مختصات زبانی و سبکی شعر او بایست 

 )خراسانی یاعراقی( در عصر بازگشت بررسی كرد؟
در این مقاله نشان داده ایم كه جغرافیای محل زنیدگی شیاعر در آذربایجیان و كاشیان 
تاثیری شگرف بر زبان و بیان شاعر داشته است و كالم شاعر متاثر از محیط و اوضاع محیل 

 زندگی اوست.
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تباط كلی ما این است كه خاوری با توجه به شخصیت میذهبیی كیه دارد از شیعر و اس
 ادب به عنوان ابزار انتقال مفاهیم مورد عالقه و تاكید خویش بهره گرفته است.

 
 شناسی، شعر بازگشت ادبی، مختصات سبکی.خاوری كوزه كنانی، سبکكلمات كلیدی: 

 

 
The Stylistics of the Khavari Kashani’s Manuscript and its 

Existing Versions 

Narges Sepehrnejad1, Abdolreza Modaresszadeh2 (Corresponding 

Author), Atta Mohammad Radmanesh3 

 

Abstract 

Haj Mirza Ma’sum Khavari Kozekanani Kashan  is the poet and 

religious scholar of the thirteenth century (AH) and a Scholar of the 

return period of literature.  The poetic works of the poet are thirteen 

thousand three hundred and forty-seven verses written in the style of the 

return era poets, showing that the poets of the era, such as Abul-Ali 

Ganjavi, falaki Sharavani, Khaqani, Jami, Nizami, and Mohtasham 

Kashani, were considered and revived in the works.  The question that 

arises is that in view of the critical correction of the Divan and the study 

of the linguistic and stylistic coordinates of his poetry, what period of 

Persian poetry (Khorasani or Iraqi) should he be examined in? In this 

article, we have tried to show that the geographical location of the poet 

and his place of residence in Azerbaijan and Kashan has had a profound 

effect on the poet's language and expression and that the poet's words are 

influenced by the atmosphere of his place of residence. Our general 

understanding is that the Khavari, a religious personality, has used poetry 

and literature in general as a means of conveying his desired concepts 

and thoughts. 
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 مقدمه:

بازگشت ادبی دورۀ ای در تاریخ ادبیات ایران از نیمه دوم قیرن دوازدهیم تیا پییدایش 

ادبیات مشروطه در اوائل قرن چهاردهم است. به احتمال قوی تعبیر بازگشیت را نخسیتین 

 بار استاد ملک الشعرای بهار بکار برده است. 

.. و بیه تبیع آن دورۀ بازگشت ادبی به دالیل سیاسی و اجتمیاعی، ادبیی، اقتصیادی و .

مسائل فرهنگی و ادبی در طول نیم قرن، اصوالٌ پایه هایی را برای خود بنا نهاد كه در دورۀ 

قاجار به صورتی هدفدار و منسجم ادامه حیات داد. زبان شیعر ایین دورۀ تقلییدی از شیعر 

 سبک عراقی و خراسانی بود.

عاظم متقیدمین اسیت بیه رسم گویندگان این عصر از لحاظ ذوق هنرپردازی تقلید از ا

 فرق این كه به جای معانی اشعار عبارات متکلفه اغراق آمیز گذاشته آمده است. 

بیود. زییرا پادشیاهان قاجیار بیه جیز « میدح و سیتایش»موضوع شعر رایج ایین دورۀ 

آقامحمدخان ، همگی به علم و ادب توجه و عالقه ای خاص داشتند. بویژه خاقان )فتحعلی 

رهنگ و تاریخ ایران آشنایی داشت  و خود نیز شاعری توانا و ناقد و نکتیه شاه( كه هم با ف

سنج بود و چنانکه میدانیم دربار او  متشکل از شاعران و ستایندگان هنر بود و حتی شیاه 

تخلیص میکیرد و انجمین خاقیان را تشیکیل داده بیود. « خاقان»خود نیز شعر میسرود و 

ار انتقادی نیز بویژه انتقاد از وضیعیت اجتمیاعی در علیرغم اشعار مدحی در این دوره، اشع

اواخر دورۀ قاجار دیده میشود، كه البته میباید آنها را طلیعه دوره بیداری دانست كه منجر 

 به انقالب مشروطه شد.

از یک سو وارث تجربه های دو انجمن مشتاق و نشیاط بیود و اعضیای «انجمن خاقان»

شنا به دقایق شعر قدیم بودند و از سوی دیگیر بیه سیبب آن شاعران و ادیبان كارآزمودۀ آ

ارتباط آن با دربار فتحعلی شاه كه به شیوۀ دربار سلطان محمود غزنوی و سنجر سیلجوقی 

نظام یافته بود و شاعران را مینواخت و بدانها صله میداد شاعران بسیاری را به امید گرفتن 

 الشعرا صبای كاشانی بود. صله و لقب به خود خواند كه محور همۀ آنها ملک

در این پژوهش از شیوه توصیفی ،تحلیلیی و انتقیادی اسیتفاده شیده شیوه پژوهش: 

 است .

 جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:

در مقاله حاضر، ضمن اعالم كار تصحیح دیوان خیاوری كیوزه كنیانی و معرفیی نسیخ 

نسبت شعر وی را با شعرای موجود آن ، به بررسی مختصات سبکی آثار وی پرداخته ایم و 

قبل از او سنجیده ایم و نشان داده ایم كه تغییر جغرافیای سکونت شاعر بر زبان شعری او 

 تاثیر بسزایی داشته است.
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 پیشینه پژوهش:

متأسفانه نسخۀ خطی آثار خاوری تاكنون به زینت طبع آراسیته نشیده اسیت و هییچ 

ف سبکی  و بالغی این اثر بپیردازد وجیود مقاله یا پژوهش جامعی كه به همه جوانب مختل

ندارد. شایان ذكر است بیشتر تذكره نویسان از ثمر نائینی تیذكره نیویس معاصیر خیاوری 

كوزه كنانی تا به امروز به اشاراتی در مورد زندگی خاوری پرداخته اند و برخی ابیات وی را 

و شاعری و جایگاه خاوری ذكر كرده اند. كه با این وجود پاسخوی پژوهشگران درباره شعر 

 كوزه كنانی در ادبیات فارسی نیست.

حتی گاهی دیده می شود آثار ایشان و نوه دختری ایشان حجت االسیالم والمسیلمین 

 سیداحمد فخرالواعظین خاوری كاشانی جابه جا در برخی پژوهش ها آمده است.

رباره سبک شیعر نکته قابل توجه این كه استاد ملک الشعرای بهار ضمن خطابه خود د

و شعرا كه در انجمن ادبی ایران ایراد كرد در مورد سبک شعری خاوری كوزه كنانی چنین 

سبک شعر خاوری كوزه كنانی را میگوینید پختیه و سیاده اسیت بیه سیبک »گفته است: 

، ص 13)مجله ادبی ارمغان، بهیار، س « ابوالعالی گنجوی و فلکی شروانی شعر گفته است

749.) 

 :االت در مورد خاوری كوزه كنانیاز جمله مق

ایرج افشار، یوسف و زلیخای خاوری یا احسن القصص، مجله دانشکده ی ادبیات و علوم -1

 .260-257، ص 69، شماره 1342انسانی تبریز، تابستان 

 دوات آبادی ،عزیز،سخنوران ارونیق و انیزاب ،دانشیکده ادبییات و علیوم انسیانی تبرییز،-2

 324-321ص،83شماره  ،1346پاییز

میرزا محمدصادق مروزی، در مسند وقایع نگاری، مجله علوم انسیانی دانشیگاه الزهیرا،  -3

 .82-61، ص 53، شماره 1384بهار 

نادره جاللی، شایسته ها و بایسته های نشر )رساالت محمد میرزا قاجار(، آئینه میراث،  -4

 .118-115، ص 12، شماره 1380بهار 

، 1353هزادگان سخن پرداز ایران، مجلیه هنیر و میردم، اسیفند ابوالفتح حکیمیان، شا -6

 .19-9، ص 149شماره 

، 1384حسن عاطفی، فر جوانی گرفت طفل رضیع بهار، مجله حافظ، نیمه دوم اسفند  -5

 17-16، ص26شماره 

احمد نیکوهمت، خاندان خاوری، مجلیه وحیید، نیمیه دوم شیهریور و نیمیه اول مهیر  -7

 80-75، ص 241و 240، شماره 1357

 معرفی نسخه های خطی دیوان )مجموعه(خاوری كوزه كنانی :

ثبیت شیده اسیت و در تیاریخ  10369نسخه آستان قدس رضوی كه به شیماره  الف(
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 خریداری شده است،كه مشتمل بر آثار منظوم خاوری و  به شرح زیر میباشد: 1369مرداد 

مثنیوی نصییحه  -لیخیا( مثنوی احسین القصیص )یوسیف و ز  -مثنوی تحفه الحرمین

تركییب بنید عاشیورایی و  -قصاید و غزلیات و قطعات  -5حکایات )مانند بوستان(  -النظام

 هجا. –رباعیات -مراثی -تركیب بند در صفت  دار الخالفه و سطوت سپاهی 

ه.ق ،كاتییب 14سیطری، بییه تیاریخ كتابییت اواخرسیده سیییزدهم و اوائیل  16نسیتعلیق 

نامعلوم،كاغذشکری،عناوین به شینگرف،دارای كمند،جیداول اوراق بیه اكلییل تحرییر دار و 

14/5گ، 247الجیییورد،  × س.م جلییید روغنیییی میییرقش مسیییتعمل، بیییرون دارای 21

از بین رفته است، این نسیخه  سرترنج،حاشیه گل و بوته،درون گل زنبق در زمینه الكی كه

دردیوان )آ( نامیده شده است. نسخه دیوان تنها نسخه نفیس و منحصر به فرد خاوری كوزه 

كنانی است و  توضیحات فهرست ایین نسیخه در كتابخانیه و مركیز اسیناد آسیتان قیدس 

 یکی از دالیل و اسناد معتبر برای رد این كتاب از خاوری2و  مجلس شورای اسالمی1رضوی

شیرازی است ، و ناظم این منظومه  احسن القصص حاج میرزا معصوم خاوری كوزه كنیانی 

 است كه  البته قابل اعتنا میباشد. 

 14186نسخه احسن القصص =یوسف و زلیخا ، مجلس شورای اسالمی به شیماره  ب(

 ثبت شده است.

ده ثبیت شی 4825نسخه احسن القصص=یوسف و زلیخا ،كتابخانه ملک بیه شیماره ج(

است. این نسخه در دیوان )مل( نامیده شده است.به خیط اسیماعیل بین محمید  ابیراهیم، 

سیطری ابعیاد  15ه. ق، جلد میشن تریاكی،كاغیذ فسیتقی  13قرن  1242نستعلیق، سال 

14/5 ×  از ابتدا افتادگی دارد.  ،208

 گشودند آغاز: چو در هستی به عالم در گشودند                 به این دام حوادث پر  

                                                      
 شورای مجلس * درشمارۀبیتها )آ( بیانگرنسخه خطی آستان قدس؛ )اح( بیانگرنسخه كامل احسن القصص

 القصص احسن مثنوی كنانی( این كوزه خاوری وانخطی )دی مجموعه این درتصحیح نماندكه اسالمی،ناگفته

 است. آمده مثنوی این های دیگرنسخه مقابلۀ با همراه و به طوركامل

 داده نسبت شیرازی خاوری عبدالنبی بن اهلل میرزافضل ،به 470،ص8مجلس،ج درفهرست مثنوی این -1

 ، فارسی خطی های نسخه فهرست به اشتباه این و میباشد نسخه بودن الطرفین ناقص علت به كه شده است

كرده است...)فهرست كتب خطی كتابخانه مركزی و مركز اسناد آستان قدس  پیدا راه نیز  3341ص 4ج

 (179:ص 17رضوی، فاضل هاشمی:جلد

درفهرست نسخه های خطی كتابخانه مجلس شورای اسالمی بخش كتابهای  اهدایی سید محمد صادق -2

از خاوری كوزه كنانی در مورد همین كتاب مثنوی احسن القصص  نیز طباطبایی ذیل معرفی مهرخاوری 

 (53-52توضیحاتی داده شده است كه این كتاب احسن القصص متعلق به خاوری كوزه كنانی است.)ص
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مجموعه خطی خاوری كوزه كنانی متعلق به كتابخانه شخصی آقای افشین عیاطفی  د(

)كتابخانه كاشان شناسی به یاد مرحوم آیت اهلل العظمی غروی )ره(( كه شیامل دو مثنیوی 

تحفه الحرمین و احسن القصص است.آغاز : با مثنوی تحفه الحرمین كه این بخیش از آخیر 

 م مثنوی احسن القصص)یوسف و زلیخا(از اول افتادگی دارد.افتادگی دارد و بخش دو

 بیت آغاز:به مهرآید چوآن گلبرگ خندان      به تهمت جای دادندش به زندان  .

ربیع الثیانی  15جلد چرمی قهوه ای كاتب اسماعیل بن محمد ابراهیم تاریخ پنجشنبه 

نامییده )ع (شیده اسیت و خط نستعلیق با عناوین شنگرف ، ایین نسیخه در دییوان  1242

دربخش تصحیح تحفه الحرمین به عنوان نسخه اساس مورد استفاده قرار گرفتیه اسیت.این 

بیود و آقیای  1مجموعه خطی كه در كاشان میباشد و ابتدا متعلق به كتابخانه دكتیر بهنییا

افشین عاطفی آن را برای كتابخانه كاشان شناسی خریداری كردند و این مجموعیه خطیی 

معتبر  و ارزشمند دیگری برای اثبات كتاب احسن القصص به نام خاوری كوزه كنانی سند  

 است و از سرمایه های مهم ادبی است كه كمک شایانی برای نگارنده در تصحیح دیوان بود. 

نکته دیگر این كه كاتب این مجموعه با كاتب احسن القصص كیه متعلیق بیه كتابخانیه 

هر دو نسخه یکی است. و این خود نییز یکیی دیگیر از ملک است یکی است و سال كتابت 

دالیلی است كه ناظم احسن القصص )یوسف و زلیخا( حیاج مییرزا معصیوم خیاوری كیوزه 

 كنانی است.

حاج میرزامعصوم خاوری كوزه كنانی )كاشانی( از آثار و  احوال خاوری كوزه كنانی:

قیرن سییزدهم هجیری و از از عرفیای برجسیتۀ » دانشمندان، شاعران آیینی و میذهبی و 

آذربایجیان اسیت. وی از اعییان قرییۀ  مفسران، مفاخر، سخنوران و سخن سنجان برگزیدۀ

 (143)دانشمندان آذربایجان، تربیت: ص« كوزه كنان، از توابع تبریز است.

خاوری از عرفای روزگار و از سالکان طریقت بود كیه بیر مسیالک سیلوک واقیف و از »

 (.258 -259)ریاض العارفین، هدایت: ص « باشد. مصاحبان اهل معارف می

است. )تیذكره اختیر، « سلسله نسبش منتهی به قدوه المحققین شمس الحق تبریزی»

 ( 63گرجی نژاد: 

علوم رسمی استحضاری وافی و از رسیوم سیخنوری »او مردی بسیار سخن سنج كه از 

اش، اهر، دراری منظومیهاستبصاری كافی، در نظم و نثر قادر، و در ایین دو فینّ شیریف می

                                                      
تالش شده تا درتصحیح و نقد مجموعه نفیس خطی )دیوان( عالوه بردیگر اشعار دیوان،این مثنوی به -1

یت به مقابله چند نسخۀخطی بازمانده ازاین مثنوی خاوری كوزه كنانی كه یکی از طوركامل و مفصل و باعنا

آنها نزد حامیان نسخه خطی كاشان استاد عباس بهنیا و استاد حسن عاطفی كه هر دوبزرگواراز مدرسان 

 دانشگاه آزاد اسالمی كاشان هستند،تکمیل و تصحیح گردد.
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است. )تذكره اختر، گرجی نیژاد:  ص « اش رشک درّ ثمینغیرت عقد پروین و آللی منثوره

63.) 

خاوری در اوان جوانی علوم ادبی و رسوم عربی را تحصیل كرد و پس از كسب معیارف 

میکنید و پیس  -علی بن موسی الرضا)ع(–و كماالت هوس خاک بوسی زیارت ثامن االئمّه 

كنید زیارت آن مرقد مطهّر به عزم تجارت و سیاحت به نواحی مركیزی اییران سیفر میاز 

المحمود، قاجار: میآورد. )سفینه« خاک دارالمومنین كاشان دامنش را در تصرف»چنان كه 

 (695/2ص

خاوری كوزه كنانی در كاشان، كه دیار ادبا و فضال بود به واسطه ذوق ادبی كه داشیته 

 ی صبا پذیرفته میشود.به عضویت محفل ادب

« نظیر بیه رتبیه كمیال و سیالمت حیال»و « نظر به اشتراک صناعت و حسن احوال»

قیرار میگییرد. « مقبول خاطر استاد فن و یگانه زمین فتحعلیی خیان صیبا ملیک الشّیعرا»

 ( 191/1-190)نگارستان دارا، دنبلی: ص 

قیه وافیری كیه بیه به سبب عال -فتحعلی خان صبای كاشانی -شاعر پرآوازه آن روزگار

خاوری كوزه كنانی داشت یکی از برادرزادگان خود را بیه حبالیۀ نکیاح او در آورد و قیرین 

مباهاتش نمود كه ثمرۀ این ازدواج دختری بود كه بعدها همسر عالمه سیید هاشیم واعیظ 

گردید كه مادر سید احمد فخرالواعظین خاوری كاشانی است. سیید احمید فخرالیواعظین 

نی نوه دختری خاوری كوزه كنانی است. به طوری كه بعدها خیاوری كاشیانی خاروی كاشا

نیز تخلص خود را از جدّ بزرگوارش خاوری كوزه كنانی اقتباس كرده است. خیاوری كیوزه 

كنانی در اواسط عمر بنا بر استطاعت مالی توفیق طواف كعبه معظمه را مییابید بیه قصید 

از راه عراق به سرزمین عتبات عالییات و بعید حجیاز  زیارت بیت اهلل الحرام و مدینه منورّه

مثنیوی  –كند. آثار خاوری كوزه كنانی : مثنوی احسن القصص )یوسف و زلیخیا( سفر می

 رباعیات. -بندتركیب -قصاید و غزلیات -مثنوی نصیحه النظام -تحفه الحرمین

ن( اسیت كیه آرامگاه خاوری كوزه كنانی در قبرستان پنجه شاه )گذر آقا رحییم كاشیا

است. آرامگاه خاوری كاشانی نیز در ایوان متاسفانه به جهت تسطیح قبرستان تخریب شده

شیاه كاشیان( واقیع شیده آیینه كاری زیارت حضرت هارون بن موسی بین جعفر)ع()پنجه

 است.

میرزا معصوم خاوری شیاعری سبک شناسی دیوان خاوری كوزه كنانی )كاشانی(:

توانا كه در انواع فنون سخن طبع آزمایی كرده است. اشعار وی از نظر زبانی اگرچیه طبیق 
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بوده ولی به سان همۀ شاعران این  1قواعد نحوی و زبانی سدۀ سیزده )دورۀ بازگشت ادبی(

 دورۀ كه كارشان تقلید از قدما بوده است اشارات سبکی او نیز گاهی به همین شکل است.

آثارش به لحاظ زبانی از مختصیات سیبک خراسیانی و بیه لحیاظ معنیایی و فکیری از 

 مختصات سبک عراقی و شیوه آذربایجانی تأثیر و تأثر پذیرفته است.

ا انس با آثار مخطوط توانسته ایم ویژگی های سبکی دییوان او را در شایان ذكر است ب

فکری مورد بررسی و پژوهش قرار داده ایم  و نتایج مطلیوب آن را  -ادبی -سه سطح زبانی

 در این موجز ذكر نماییم.

مهاجرت خاوری در اوان جوانی از آذربایجان به كاشان  نشیان از وجیود  سطح زبانی: -1

ل به نام مکتب ادبی كاشان دارد كه او را به خود جذب كرده است و در مکتب ادبی مستق

شکل گیری شعر او اثربخش بوده است. در این بخش بیشتر به واژه هیایی كیه در دییوان 

  مربوط به كاشان میباشد پرداخته ایم.

 سطح آوایی)موسیقایی(: -1-1

بیر روحییه شیاعر سیاسی و محیطیی –عوامل اجتماعی موسیقی بیرونی )وزن(:-1-1-1

تاثیرات به سزایی داشته است و باعث شده است كه در مثنوی هیایش از وزن هیای شیاد و 

ضربی استفاده كند .قصایدش و قطعاتش اكثرا بر وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن اسیت و 

 غزلیات او بیشتر بر وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن است.

.ردییف هیا در شیعر مفیرد و مركیب و گیاهی :موسیقی كناری )ردیف و قافیه(-2-1-1

جمالت بسیار كوتاه هستند.وی به سان دیگیر شیعرای عصیر بازگشیت از ردیفهیای سیاده 

 عقید پیرن، معلَیم، میدغم، استفاده كرده است و در یکی دو قصیده از قوافی دشوار ماننید:

ها قافییه اكثیر قطعیهها بیشتر اسمی هستند و قافیه منیفه و.... استفاده كرده است. عنیفه،

 فعلی است.

 موسیقی درونی: -2-1

خاوری بیشتر تکرارهایش را در یکی دو واژه اول بیتهای پشت سیرهم تکراركلمه:-1-2-1

میآورد البته هرچند تکرار كالم مالل آور است اما او تکرارهایش را به جهت تاكیید و توجیه 

.كه این یا به دلیل تاكید است یا بیشتر آورده است كه به موسیقایی كردن شعرش میافزاید

 به جهت مفاخره.

                                                      
ربایجانی عهد قاجاریه با اتکا به تذكره بهجت الشعرا، مجد، نگاهی به سبک شعری شعرای آذ"ن.ک مقاله  -1

 19-1ص:
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را در اول بیتهیا ییا  "مینم"مورد معیادل  7به طور مثال خاوری در صد بیت مورد نظر 

 مورد گفتا  در  اول آمده است       14مصراعها پشت سر هم میآورد و در قسمت مناظره 

 (324زلیخا )صمنم دیوانه رویت زلیخا             منم آواره كویت       

 تخفیف واژه:-

 (218بلی چون میوه بیند گسنه بر شاخ       شود بر چیدن آن میوه گستاخ )ص 

 گسنه به جای گرسنه:

در عین حال این واژه ابدال نیز دارد كه در زبان عامیانیه گشینه نییز كیاربرد دارد، در 

 كاشان نیز گشنه را در جای گرسنه بسیار استعمال می كنند.

از ویژگیهای شعر خاوری بسان خاقانی و نظامی سیاختن تركیبیات بیدیع وی:سطح لغ-2

است .خاوری برای برجسته سازی مصراع یا بیتی ییک تركییب را در جیای معنیی وسییع 

كمتر بیتی را میتوان یافت كه تركیبات و برخیی ابیداعات شیعری او در آن دییده  میآورد.

فسیانه و افسیون،اعظم ، فرزانیه ایجیاز كیالم نشود. مانند تركیباتی با سنج ،بذله، معصوم، ا

واژه های عربی در شعر او از جایگاه ویژه ای برخورداراسیت.به طیور  خاوری بسیار زیباست.

فصل الخطیاب، ام الکتیاب همچنیین اسیتعمال لغیات  ضبّاط حجال،محبوب الریب، مثال:

ترک زبان بودن  تركی مانند هُمتُلی )پرخوری( كه البته انگشت شمار است و این به جهت

 شاعر كه بعد از مهاجرت لغیات و اصیطالحات كاشیانی در شیعر او بیشیتر دییده میشیود.

همچنین اصطالحات فرهنگ مسیحی كه خاوری با عناییت بیه شیعر شیاعران آذربایجیان 

خاقانی و مجیرالدین بیلقانی از لغاتی كه تلمیح به آیین مسیحیت و ترسیایان دارد بسییار 

و چنانکه میدانیم این واژه ها  در شعر شاعران منطقه اران جایگاه ویژه استفاده كرده است 

 و منحصر به فردی دارد و از دالیل عمده آن كه قابل ذكر میباشد، چنین است: 

 موقعیت جغرافیایی اران )آذربایجان( و همسایگی با مناطق مسیحی نشین.  -1

 بیلقانی.غیرمسلمان بودن مادر خاقانی و مجیرالدین  -2

 سفر به مناطق مسیحی نشین  -3

 از دم روح القدس یعنی كز انفاس ربیع            مریم گلبن شود بر عیسی گل باردار

 (180)ص                                                                                     

)ص( است ولی از عیسی )ع( و  اصرار بر خالف بودن این كار كه شاعر مداح رسول اهلل

از  مریم )س( حرف زده است .چنان كه در اوج اعتقاد خالصیانه بیه اسیالم و پییامبر )ص(

بخیش "آیین مسیح سخن میگوید. )از سیستان تا تهیران ،سیبک شناسیی شیعر فارسیی 

 (100مدرس زاده:ص ،"خاقانی 
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 فرزند ،بذله سنج و.. 2،فرزانه 1اسم اعظمواژه های مركب:

 (326م اعظم او را بود در یاد              گهربار از مژه بر سجده افتاد)صچو اس

 و..... 3سالخورد و خردسال ،افسانه خوان ،مهرخاور ب(واژه های اشتقاقی:

برجسته ترین ویژگی نحوی در شیعر خیاوری كیه كیامال مشیهود اسیت سطح نحوی:-3

در آخر فعل،فعل در وجه  "می" كاربرد افعال دعایی وكاربرد افعال كهن و همچنین كاربرد

 نفی و......"نون "بر  "می"مصدری،مقدم داشتن 

 كاربرد لغت و اصطالحات كاشانی:

خاوری كوزه كنانی )كاشانی( چنان دلبسته و شیفته كاشان كه دیار ادبا و فضیال بیوده  

است، میگردد كه در اشعارش نیز این دلبسیتگی را نشیان میدهید و تحیت تیاثیر محییط 

قرار میگیرد و در البه ال و گوشه گوشیه اشیعارش چاشینی هیای زیبیایی از لهجیه  كاشان

 شیرین كاشانی را متذكر میشود و این میتواند نشانگر سه نکته باشد:

 ماندگار شدن لغات كاشانی در اشعار او -1

 انس با محیط ادبی و فضای فرهنگی كاشان و مأنوس شدن با لهجۀ كاشانی -2

طالحات كاشانی در شعر او بیش از كلمات آذری خود را نشان میدهد درصد لغات و اص -3

كه نشانگر پذیرفتن این شهر به عنوان وطن دوم از سوی شاعر است و او را الحق می توان 

شاعری كاشانی محسوب كرد. به یاد داشته باشیم كه شاعر پیس از اقامیت در كاشیان بیه 

اموش كرده باشد .او تا آخر عمر در كاشیان آذربایجان بازنگشته است كه لهجه كاشی را فر

 میماند و هر روز بیش از قبل متاثر از این لهجه و فرهنگ بومی كاشان میشود.

 (241نازان چو به ملک خویش شاهی )ص  به دستگاهی  4هر پاكاریپاكار:

 )پاكار: از اصطالحات شغلی شعربافی در كاشان است.(

 از مشاغل صنعتیشعربافی:

 (241شعرای هنر به موشکافی)ص    شعربافی  صنفی به شعار

                                                      
 (910خاقانی :سلطان اعظم آن به تیغ بنفشه فام          اندر دل مخالف دین شد بنفشه كار)دیوان ،ص-1

 (77)خسرو وشیرین،  ص نظامی:به شیرین گفت كای فرزانه فرزند          نه بر من بر همه خوبان خداوند-2

آن را تصحیح نموده 3اتفاقاً خاوری كوزه كنانی، كتابی نیز به نام مهر خاوری دارد كه نگارنده)سپهرنژاد( - 3

است. نرجس سپهرنژاد نواده مرحومین حاج میزرا معصوم خاوری كوزه كنانی و حجت االسالم سید احمد 

 فخر الواعظین خاوری كاشانی كه هر دو از شعرای قرن سیزدهم هجری میباشند.

پاكار:الف( صاحب كار شعربافی كه چند بافنده زیر دستش كار میکردند. ب( پارچه ای كه پایین دستگاه -4

قالی بافی میبستند و كركهای  قیچی شده قالی در آن میریخت و برای داخل رختخواب و متکا استفاده 

 شده است. میکردند.ج( اصطالح شعربافی كه یکی از مشاغل سنتی كاشان بود و اكنون هم احیا
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 نوعی عقوبت پس دادن تقاص:

 به كف بهر تقاص او را سپاریم  به خود گفتیم گرگی بر كف آریم 

 (137)ص        

 حالی به حالی: دل از درد حالی به حالی شدن : اصطالح كاشانی است.

 (2مقالی)ص دل از دردش شدی حالی به حالی      به حسب حال خود گفتی 

 گفتن به كسی زوراُشتلم:

 كه خود را در میان چون ذره گم كرد  به او حیرت بدان سان اُشتلم كرد 

 (181)اص                                                                                  

آییه )ص حیدیث رنیج او بیر گیوش و  /رسید آخر ز هر یک پایه پایه گوش بر آیه بودن:

206) 

حواسش  -1:یعنی "فالنی گوشش به آیه هست"گوش بر آیه بودن:در كاشان میگویند 

دو نفر كه گفتگو  -3-میفهمد و خودش را به راه  دیگر میزند-2جمع حرف زدن ما هست 

 میکنند مخصوصا جوری حرف میزنند كه نفر سوم بفهمد و گوشزدی به طرف بشود.

 (224ی آخر جوابی     خدا را یا جوابی یا ثوابی )ص خموشی تا به كجوابی یا ثوابی:

جوابی یا ثوابی :یا جوابم را بده یا خیالم را راحت كن و جیزایم كین ، ثیواب  ایین جیا 

 معنی منفی دارد.

 ( 244گره زد بر جبین و چین بر ابرو     به صد غیظ و غضب پیچد از او رو )ص  غیظ و غضب:

ب بسیار كاربرد دارد و بیه هیر دو شیکل میآیید. در كاشان غیظ و نغضب و غیظ و غض

 یعنی خشم  به همراه چهره درهم كشیدن و اوج عصبانیت.

 زن بی حیاگیسوبریده)گیس بریده(:

 (246كه ای تر دامن گیسو بریده        به زشتی دامن عصمت دریده )ص 

 هدیهرونما:

 (256یش)ص نه الیق بود جز جان رو نماییش      از آن كردند جمعی جان فدا

 (405به پاانداز در هر رهگذارش     بر آن شد هر كه سازد جان نثارش)ص پاانداز:

 )پاانداز: هدیه ای كه داماد برای عروس هنگام ورود به خانه بخت میدهد.( 

 طرا مشیر(: گیاه كاكوتی -مشک طرا-مُشک )مشک تر

 (325بر جای كافور                  شود ماتم سرایم حجله سور )ص 1بروید مُشک تر

                                                      
نگارنده )سپهرنژاد(:مشک تر یا كاكوتی كه بوی پونه و نعناع میدهد .بر سر بوته سه  تا پنج سانتیش  -1

گلهای معطرریز بنفش دارد، در قدیم آن را در دوغ و ماست كیسه میریختند تا خوش طعم شود و برخی آن 
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قمصیر و -مُشک كه همان كاكوتی است و در نواحی كوهستانی اطراف كاشان )بَیرزُک 

 به صورت خودرو و وحشی میروید.  دُرّه (

این اصطالح و ضرب المثل نادر در كاشان یادداشت برداری شده كه :1شتر زمبولک خونه

 موذی و پر سر و صدا میگویند. به افراد

با توجه به دورۀ زندگی شاعر كه جنیگ اییران و روس بیوده اسیت و شیاهان قاجیار از 

ها ) شترهای جنگی( استفاده میکردنید و توپهیا را بیر كوهیان شیتران ها یا زنبورکزنبوره

از واژه زنبورک زنبوره خیز  –میبستند و برای رزمایش و جنگ آماده میکردند .واژه زنبوره 

 های خاص دیوان نیز هست.او در شعر به بختی زنبوره كش را میآورد.

 (3-بختی زنبوره زنبوره خیز                 بر سر گیتی شده زنبوره ریز)ص

این ضرب المثل نادر در كاشان یادداشت برداری شده كه به افیراد  شتر زمبولک خونه:

 موذی و پر سر و صدا میگویند.

 را به كار میبرند."شکافت"درز لباس پاره شود در كاشان فعلاگر شکافتن:

 (328تو نیز امروز در دامن شکافی        به من كردی ز بی تابی تالفی)ص

 2دكمه ،تکمه )دكمه هایی كه با نخ درست میشود( اَنگِله:

                                                                                                                       
صنعتی و عرق آن جهت درمان كاربرد دارد..این را با نان و پنیر نیز میل میکنند.االن هم پودر آن به صورت 

 گیاه به قرینه روییدن و كافوركه از گیاه است كامال این معنی صدق میکند و با مشک نافه آهو متفاوت است.

-4148در فرهنگ معین نیز ذیل مشک تنها به مشک چوپان كه نوع دیگری است اشاراتی كرده است.)ص

است.شایان ذكر كه گیاه مشک تر )كاكوتی( از تیره نعناعیان است. اصوال (اما به كاكوتی اشاره نکرده 4149

. عبیر در -نافه –تیره  -ساییدن -قیر –درشاهنامه هر جا مشک نافه به كار رفته است قرینه هایی مانند سیاه 

 -اک خ -زعفران  -كنارش آمده است اما هر بار از این نوع مشک گیاه گفته است قرینه هایی مانند كافور 

گل و...به كار برده است .در فرهنگ دهخدا نیز این گیاه را به  كاكوتی در لهجه خراسانی معنی  -روییدن

 )دهخدا ،ذیل  مشک طرامشیر(0كرده است.اما مثال شعری نیاورده است.

 (448-فردوسی: بگسترد كافور بر جای مشییییییک                  گل و ارغوان شد به پالیز خشک)شاهنامه

 (37-فردوسی: پِر از مشک و كافور و پر زعفران                       همه پیش بردند فرمانبران       )شاهنامه
 (54-عثمان مختاری:چه سحرهاست كه آن نرگس دژم دارد       چه لعبهاست كه آن مشک گل سپر دارد)دیوان

 ا در باالی بوته گل دارد.این بیت عثمان مختاری نیز دقیقا به همین مشک اشاره دارد زیر
همان، این ضرب المثل را از كهن ساالن خاندان خویش  شنیده بود و یاداشت برداری كرده است و در -1

این كتاب، نوشته  52كتاب لغات و  ضرب المثلهای كاشانی نیز نیست. فقط تنها واژه )زمبول : زنبور( در ص

 آقای حسن عاطفی آمده است.
. )در كاشان به حلقه یا مادگی این نوع "كه با دست درست میکنندو با نخ میتابند...انگله :دكمه هایی -2

دكمه اِلمک یا عِلمک  میگویند و در گویش كاشانی كاربرد دارد و جایی شکل نوشتاری آن  دیده نشد.)به 

 (  "نقل از آقای حسن عاطفی(
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 (11انگله و گوی چو مغز است و پوست          هر دو برآورده سر از جیب اوست)ص 
بطور كلی خاوری را میتیوان پلیی ارتبیاطی مییان شیاعران خراسیانی و  ادبی:سطح -4

نیز بر پایۀ شعر خراسانی « شعر آذربایجانی»آذربایجانی و كاشانی دانست. چنانکه میدانیم 
قرن ششم است اما ارزشهای ادبی فکری آن به مقیدار زییادی بیا آنچیه در خراسیان بیود 

رخی را تشیویق كیرده اسیت شیعر آذربایجیانی را متفاوت و دیگرگون است بگونه ای كه ب
سبکی مستقل قلمداد كنند. )از سیستان تا تهران، سبک شناسیی شیعر فارسیی، میدرس 

 (94زاده: ص 
هنر خاوری در سرودن اشعارش رعاییت مقتضیای حیال اسیت.كالم او  دارای بالغیت و 

ده  تا جیزر و فصاحت است. ظرافتهای بالغی و هنرمندی هاو تخیالت ذهنی شاعر باعث ش
مدهای لفظ و معنا را در سرتاسر  اشیعارش بیه صیورت كیامال هنیری و همیراه بیا تصیویر 

رود. او در پرداختن به داستانهایش به تناسب شخصیتهای داستانی  سازیهایی بی نظیر بکار
هیایی چشیمنواز  او كیه بیا لطافتهیا و  خود سخن میگوید .آوردن نکیات ارزنیده  و تلمییح

دبی و صورتهای خیالی درآمیخته ،به آثار خیویش رنیگ و بیویی تیازه بخشییده ظرافتهای ا
است.در این مقاله نیز به جهت رعایت اختصار با نشان دادن آماری، از آرایه هیای ادبیی در 
 صد بیت این داستان توانسته ایم به بررسی سطح ادبی بطور درصدی در دیوان دست یابیم.

دبی و با ساختن تصاویر بالغی و بدیعی هنر آفرینی میکنید خاوری با بکارگیری آرایه های ا
و سرودن اشعارش نگارگری میکنید. طیوطی طبیع او در داسیتانهایش شیکرخا میشیود. او 

ظرایف دانش و بینش خود را با عنایت بیه صیناعات ادبیی بیه  میکوشد ضمن بیان داستان،
 جلوه آورد.

 بیان -1-4
تصویر ساز خاوری كوزه كنیانی سرشیار از زیباییهیای زبان و كلک خیال انگیز و  ذهن،     

علم بالغت و صنایع بدیعی است او انواع آرایه های علم بییان را بیه كیاربرده اسیت كیه بیه 
 صورت آماری نشان داده ایم.

 صنایع بالغی بسآمد شمار درصد فراوانی

12/21  51  تشبیه 
81/2  استعاره 20 
07/5  كنایه 36 

 درصد 12/21 مورد معادل 15تشبیه:

خاوری باعنایت به این كه در سرودن مثنوی هایش به استقبال نظامی و جامی رفته اسیت 

،لذادر تصویرگری و تشبیه سازی بسیار هنرمندانه عمل كرده است.اكثر تشبیهات  یا مركب 

و یا اضافه تشبیهی )بلیغ( اسیت و زیبیاترین ایین تصیویرها و میناتورهیای تشیبیهی را در 

 وی احسن القصص )یوسف و زلیخا(  و همچنین قصایدش به كار برده است.سرودن مثن
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 (326رخی  مهر فروزان بندۀ او                      قدی سرو جنان شرمندۀ او       )ص     

 چو گل نازک تنش در هفت پرده             چو حوران جنان هر هفت كرده    )همان(

 چو مروارید تر دو رشته دندان     )همان(             نمایان از پس او لعل خندان       

 لب و دندان كه مرجان را بود قوت             بال كان لؤلؤ درج یاقوت            )همان(

 دو مشکین طرّه در عنبر فشانی                به نسرین كرده سنبل سایه بانی  )همان( 

 تمنّا لعل از آن یاقوت كرده         )همان(  دو لب خون در دل یاقوت كرده             

 بنامیزد رخی چون گل شکفته                 دو آهو برّه اش در الله خفته       )همان(

 (328شد از تاثیر عشق بی محابا                      زلیخا یوسف و یوسف ،زلیخا     )ص

 نمونه های دیگر:

(، كان مروّت 324كاربرده است مانند: شاهد دولت)ص اضافه های تشبیهی كه شاعر به 

( ، بیزم غییب 326( ،لیوای طاقیت )ص 326)همان(، ،مُهر غم )همان(  ، تخت حُسین )ص

 ( ، .....328)ص

 81/2مورد معادل  20حدود استعاره: 

خاوری همواره سعی دارد با خالقیت شاعرانه، عاریتهایی زیبا برای لغات ساده بیافرینید 

ه های تازه كالمی بیافریند كه عناصر ملموس و ذهنی هر دو در آن خییل باشید و با استعار

 در شعر با انواع استعاره جاندار پنداری نماید. 

 (324سپردند      )ص شه  ضباط حجالبردند               به  غمخانهزلیخا را چو زان 

 پیکر چو نالی   )همان( ضعیف از ناله اش                     پیر زالیعصا كوبان درآمد 

 ز دیده    )همان(  جوییروان بر عارضش                     هالل آسا نزاری قد خمیده

 شد از چه در خواب             بگفتا خواب وی را برد سیالب    )همان(نرگست بگفتا 

 (263)صتذروم     آشیان بندد سروت شود قامت به رعنایی چو سروم                 به 

 (326بر پا فتاده )ص دو مشکین طرّه اشمکلکل افسری بر سر نهاده                      

 را دوش بر دوش) همان( مهو  مهر آویزۀ گوش                رعونت دو رخشان گوهرش

 )همان(        حجله سور ماتم سرایمشود                   كافور بر جای  مشک تربروید 

 آرد شتابم         )همان(آب رفته  جویبتابم                به  کییییییینطرّۀ مشدرآید 

 (328شد چو آخر  )ص ره بپوشد دیده ز او                  مسافر  جوید  رهاز بهر  رفیق

 نمونه های دیگر:

 (324ص  )چو لختی گوهر افشانی ز لب كرد: گوهر افشیانی اسیتعاره از سیخنان دلنشیین:

)چنان از خیویش زان  (،324عبری غالم استعاره از یوسف ص همان عبری غالمم:)زلیخا را 

میرغ  )تهی زان مرغ شد ایین آشییانه: (،328ص رخ استعاره از یوسف )ع(: رخ بی خبر شد:
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 )بیه رهیرو رهنمیا بایید در آغیاز: همان(، استعاره از یوسف )ع(،آشیانه استعاره از دل زلیخا:

 ا استعاره از یوسف)ع(:همان( و غیره...رهرو استعاره از سالک و رهنم

 درصد 07/5مورد معادل  36كنایه :

در دیوان خاوری انواع كنایه و تعریض ها بسامد بیشتری دارد و این بیه روحییه نقیادی 

شاعر بر میگردد.او برخی نصایح و انیدرزهایش را در قالیب كناییه و گوشیه زدن و تعیریض 

 ذاتی دارد . میآورد و در این كار مهارت و استادی

 (324از آن پس گفت ای بانوی شیرین          درآ بر بذله زان لبهای شیرین    )ص

 (326چو این دولت به رویم در گشاید            ز رویت روشنی بر وی فزاید     )ص 

 (324ز نظم ملک چون پرداخت یوسف         به خلوتگاه خود جا ساخت یوسف  )ص

 سودایییییییت فتاده         دل و دین در رهیییییت بر باد داده  )همان(منم در دام 

 منم در ماتم عزت سیه پوش              تویی باشاهد دولت در آغوش        )همان(

 به چشم لطف بر رویش نظر كرد          رخ گلگون به آب دیده تر كرد       )همان(

 به خوان مرحمت پروردۀ توست     )همان(بود شه گرچه یوسف بردۀ توست          

 (326تویی گر نیست قدرت بر قضایش         بجنبان لب به عرض مدعایش        )ص

 (326چو این دولت به رویم در گشاید          ز رویت روشنی بر وی فزاید         )ص

 (328چو یوسف را دل از وارستگی كاست      به نخوت آستین افشاند و برخاست  )ص

 (328دل یوسف ازآن اندیشه خون شد         لوای طاقت او سرنگون شد          )ص 

 نمونه های دیگر:

 (،324)ز مژگان ریخت یوسف بر رخ آبش : كنایه از گریه كردن بیر چهیرۀ زلیخیا ص  

(،)كجیا دل 326)به این اندیشه اش دل بود در بند :كنایه از این كه دل مشغولی داشت ص

)برون از هر وبالیت اختیر آمید: از هیر  همان(، ر خون تپیدی: كی عاشقت میشدم:از توام د

( 326)و گرنه مُهر غم بر لب گذارم: كنایه از سیکوت كیردن ص همان(، بدبختی دور شدن:

 (و....328)بگفت این و به ره چابک عنان شد: سریع رفت ص 

 بدیع لفظی و معنوی:-2-4

 بدیع بسآمد شمار درصد فراوانی

24/3  جناس 50 

54/4  تلمیح 70 

84/5  اغراق 9 

28/41  مبالغه 22 

94/1  ایهام 3 
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 مورد 50 جناس:

از موارد خاص دیوان ، بسامد صنعت جناس و انواع آن است به ویژه در بخش انتخیابی 

دیوان چون قالب شعر مثنوی است بنابراین اصوال انواع جناس در اكثر بیتها دیده میشود و 

 خاوری در جناس ساختن واژه هاست.كه بیشتر جناس اختالفی،اشتقاق،زاید است.هنر 

 (324زلیخا گفت كای كان مروت                  قوی تر از تو ركن اركان مروت)ص

 2/3مورد  معادل 4 تقابل:

 (323منم در ماتم عزت سیه پوش               تویی با شاهد دولت هم آغوش)ص 

 4/2معادل   مورد 3ارسال المثل:

 (328بلی آیینه چون شد بی كدورت            شود در وی مصور عکس صورت)ص

 6/5مورد معادل  70 تلمیح:

دیوان خاوری نمونه بارزی از تاریخ انبیا و  خاندان آل یس و طه و سرگذشت عشاق بیدل و 

ن وی حماسه آفرینان كربال  و تاریخ و شخصیت های اساطیری است .بخش اعظمی از دیوا

 اختصاص به داستان حضرت یوسف) ع(دارد .

 (327شد از تاثیر عشق بی محابا              زلیخا یوسف و یوسف زلیخا )ص

  2/7مورد معادل  9اغراق:

 (326به برج عالم آرایی مهی دید            به تخت حسن و زیبایی شهی دید)ص

 6/17مورد  معادل 22مبالغه:

 (327شانی       به نسرین كرده سبل سایه بانی )صدو مشکین طرّه در عنبر ف 

 4/2مورد معادل  3ایهام : 

 (233هالل آسا نزاری قدخمیده               روان بر عارضش جویی ز دیده )ص

خاوری شاعری افسانه سنج و افسانه گوست . هنر وی در مضمون پردازی سطح فکری:-5

این موارد و مضامین فکری را مورد تحلیل است.اینک با انتخاب صد بیت از احسن القصص 

 قرار داده ایم:

 مضامین فکری بسآمد شمار درصد فراوانی

33/58  مضامین عاشقانه 84 

19/13  مضامین عارفانه 19 

63/7  مضامین اجتماعی اخالقی 11 

77/2  مضامین فلسفی 4 
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05/18  مضامین اعتقادی  و دینی 26 

 

مضامین مهم دیوان خاوری پرداختن به عشق حقیقیی و .یکی از مضامین عاشقانه:-1-5

 پرهیز از عشق مجازی.

 مورد  8 شکایت از معشوق یا ممدوح:

خاوری شاعری ناقد و  نکته سنج است و همواره شکواییه های او در دیوان به این شکل 

 -3، شکایت از برخی  اقیران و شیاعران  -2شاكی بودن از حاكمان و برخی وزرا   -1است: 

شکایت دوری از وطین  4شکایات  شخصیتهای داستانی به خاطر مکر و فریب دادن یکدگر 

 یت از رنج راه سفرهای زیارتی و سیاحتی شکا -5)كاشان و آذربایجان(

 (324من آنم كز وطن دورم تو كردی              به نام ننگ مشهورم تو كردی)ص

 مورد    4  بی وفایی معشوق:

 (328زسر سودای وصل من به در كن                     هوای وصل دلدار دگر كن )ص 

 مورد5 پریشان حالی عاشق:

 (324تاده                       دل و دین در رهت بر باد داده  )صمنم در دام سودایت ف

 مورد 10ستمگری معشوق: 

 (328كنون در سر بود سودای دیگر                    گرفتار است دل در جای دیگر)ص

 مورد 7غم و اندوه در فراق یار:

 (322ی زدیده )صهالل آسا نزاری قد خمیده                        روان بر عارضش جوی

 مورد 28توصیف جمال معشوق:

 (328مکلکل افسری بر سر نهاده                     دو مشکین طره اش بر پا فتاده )ص

مورد )آن جا كه یوسف بر زلیخا پیس از جیوان شیدن  6نیاز عاشق و بی نیازی معشوق:

 عاشق میشود(: 

 طاقت او سرنگون شد دل یوسف از آن اندیشه خون شد                  لوای 

 (328گرفتش دامن و واپس كشیدش               از آن واپس كشی دامن دریدش)ص

 مورد 11تواضع عاشق:

 (344به شاهی گرچه امروز است نامم                   زلیخا را همان عبری غالمم)ص

 مورد 2تعریض به عاشق:

 (324ی زان مرغ شد این آشیانه) صزلیخا گفت ای یار یگانه                          ته

 كنون از همسری معذور دارم                   از این خواهش كه داری دور دارم)همان(     

 مورد 3:خود ستایی و مفاخره
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 (324من آنم كت به سر گوهر فشاندم                 من آنم كت بهمهد زر نشاندم)ص

فی شاعر است و بر مسیالک سیلوک واقیف حاج میرزا معصوم عارمضامین عارفانه: -2-5

،لذا پیوسته لیب بیه دعیا دارد و اسیما اعظیم الهیی ورد زبیان اوسیت و همیواره واژه هیا و 

–دعیا و اجابیت -كژكول)كشکول(-اصطاللحات عرفانی را در شعر میآورد.از جمله : توحید 

دوری  –دعیای سیحرگاهی  –حییرت -تسیبیح  -توبیه -توكل -قناعت –صبر  -اسم اعظم

 ازحجابات و ..

 مورد14رسیدن به عشق حقیقی :

 (328حقیقت در به رخ چون كرد بازت                 چه پروا دیگر از عشق مجازت)ص

 مورد3قلندری:

 (324زمانی هوش از او بیگانگی داشت            دلش با بیخودی هم خانگی داشت )ص

 مورد 1حیرت:

 (326چو از مقصود خود فصلی فرو خواند          ضمان حاجت از حیرت فرو ماند )ص 

 مورد 1جذبه :

 (328اگر این جذبه زین پیشم رسیدی          كجا دل از توام در خون تپیدی)ص

و  1خاوری نصایح و اندرزهای خود را همانند سیعدیمضامین اجتماعی و اخالقی: -5-3

ی به كار میبرد. نصیحتهای آموزنده  او  همراه با نیش و كنایه و نظامی در قالب ادب تعلیم

 گاه با چاشنی های عرفانی بیان میکند.

 مورد 8پند و اندرز:

 (328به رهرو رهنما باید در آغاز                   چو ره طی شد نجویی رهنما باز  )ص

 مورد 1تهمت دیدن از مردم :

 (326به یوسف گفت كای افتاده برخیز)ص       پس آنگه با روانی تهمت انگیز      

 وفاكردن به عهد:

 به این اندیشه اش دل بود در بند            كه آمد حامل وحی خداوند

 (326كه ای یوسف به عهد خود وفا كن         بدون حجتش حاجت روا كن  )ص

 مضامین فلسفی و كالمی:-4-5

 مورد 2جبر:

 (328كه بگشاد این در دولت به رویم)ص                نه من ازخود از این پس آن اویم

 مورد 2عجز ازدخالت در امور الهی:

                                                      
 126-109،مجد:ص"برخی ظرافتهای بالغی و معنایی در سخن سعدی "ن.ک مقاله -1
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 (326كه این حاجت روایی حد كس نیست       كسی را بر اجابت دسترس نیست)ص

خاوری شاعر و عالم دینیی اسیت و دییوان او سرتاسیر مضامین اعتقادی و دینی :-5-5

دردییوان سیعی دارد همیواره بیه انجیام فیرایض و توجه بیه دسیتورات قرآنیی میباشید. او 

شفاعت چهارده –توبه  –مستحبات و دروی از محرمات بپردازد. ازجمله :پرهیز از نفسانیات 

 پاداش نیکوكاری  و خدمت به خلق بپردازد . -عقوبت گناهان-معصوم )ع(

 مورد1:2سوگند

اشیعارش معتقید از ویژگیهای بارز دیوان خاوری سوگند است. خاوری در جیای جیای 

است كه اكثر انبیا  و الهی )ع( برای رفع اندوه و پذیرفتیه شیدن دعاهایشیان نیام چهیارده 

معصوم)ع( كه جملگی در لوح الهی مرقوم است را بر لبان میرانند و شفاعتشیان را میکیرده 

 است.از جمله سوگندهای حضرت یعقوب)ع( و حضرت  یوسف )ع(و...
 (326به آن یکتا كه خوانندش خداوند)ص            كریم بن كریمش خورد سوگند   

 مورد2:"پاداش گناه"عقوبت

 جایی كه زلیخا جوان میشود و یوسف را عاشق میکند :

 (328كه روزی گر منت دامن دریدم                     به پاداش گناه خود رسیدم)ص

 مورد5:تذهیب و تزكیه نفس

 (328بود در وی رخ بیننده پیدا )ص          چو گردد آب ز آالیش مصفا              

 مورد 15دوری از عشق مجازی و توبه پذیر بودن خداوند:

 زلیخا را چو شد پاک از غرض دل                  در آن معشوق اصلی كرد منزل 

 (328به رخ از بزم غیبش در گشودند                 رخ از محبوب الریبش نمودند)ص

 

 نتیجه گیری:

 ررسی گذرا و محدود ما در این مقاله نشان میدهد:*ب

خاوری كوزه كنانی از داوران و سخن سنجان انجمن ادبی صبا و انجمین ادبیی خاقیان  -1

بوده است و زبان و فکر شاعر محصول هم صدایی شیاعران مطیرح آن زمیان در بازگشیت 

هیادی اسیت كیه كردن به سبک های گذشته بود و انجمن ادبی در آن روزگار به عنیوان ن

 برای اولین بار در تاریخ شعر فارسی دری خود را موثر و راهگشا نشان میدهد. 

زبان شعر خاوری مثل بیشتر شاعران عصر بازگشت ساده و پخته و روان و البته متیاثر  -2

 از شعر قرن ششم به بعد است .

                                                      
 قسم خوردن در شعر به گونه ای متاثر از شخصیت مذهبی شاعر است. - 1
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میشیود و در شعر خاوری برخی مختصات )آوایی، لغوی، نحوی( سبک خراسانی دییده  -3

به لحاظ زبانی سبک شعر خاوری تقلید از سبک خراسانی و سبک عراقی است و الهامیاتی 

 از سبک آذربایجانی كه در نوع خود كم نظیر است.

دلیل عمده زبان ساده و نه چندان برجسته شعر دورۀ بازگشت میتواند ایین باشید كیه  -4

همه یکسان و نزدیک به هم است.  همه آنان در وادی تقلید قرار دارند و به این جهت شعر

گویی شعرها همه یکسان تحریر یافته اند مگر در شکل ظاهریشان كیه بیا رنیگ و مركیب 

 متفاوتی نوشته شده اند. 

مذهبی بودن شعر خاوری ، دیوان او را بگونه  ای منحصر بفرد و شایانِ یاد كرد ، قیرار  -5

 داده است.

طالب از آمیل و یغمیا از  -وحشی از یزد -همدانخاوری مهاجرت كسانی مانند كلیم از -6

جندق را در ذهن خود داشته، كه كاشان را برای اقامت كرده است كه در سبک شخصی و 

 سبک شعری او به لحاظ مختصات زبانی و فکری و ادبی تأثیر به سزایی داشته است.

است، ولی بیا هر چند اشعار خاوری نسبت به هم عصرانش از ابهام و پیچیدگی به دور  -7

های خاص و تركیبات زیبا و نادر و كیاربرد لغیات بیه وجود این ضمن داشتن برخی ویژگی

سبک خراسانی و عراقی و شیوه آذربایجانی و اینکه شاعری انجمنی بوده، در كاشیان شیعر 

هیای زبیانی او را نشیان او را از گونه ای دیگر كرده است و همه این موارد نیه تنهیا ویژگی

لکه در سبک شخصی وی نیز تاثیرات بسزایی دارد كه همین مورد توانسیته شیعر میدهد ب

 ای خاص و برجسته نشان دهد.خاوری كوزه كنانی را در بین همنوعان خود به شیوه

 

 فهرست منابع:

 كتابها: -

،  87918احسن القصص )یوسف و زلیخا(، خاوری كیوزه كنیانی، میرزامعصیوم، شیماره  -

 شورای اسالمی، تهران.كتابخانه مجلس 

، كتابخانیه ملیک، 4825احسن القصص )یوسف و زلیخا( خیاوری كیوزه كنیانی، شیماره  -

 تهران. 

(، 1397از سیستان تا تهران )سیبک شناسیی شیعر فارسیی(، میدرس زاده، عبدالرضیا ) -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد كاشان، كاشان.

، پژوهش كتابخانیه، 9بخش اول از جلد (، 1332الذریعه، آقابزرگ تهرانی، محمدحسن ) -

 موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.

(، انتشیارات علمیی، 1386با كاروان حله )مجموعه نقد ادبی(، زرین كوب، عبدالحسین ) -

 تهران.
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(، انتشیارات علمیی، 1372پیر گنجه در جستجوی ناكجاآباد، زرین كوب، عبدالحسیین ) -

 تهران. 

 خیاتمی، دوره بازگشت ادبی )از سیقوط صیفویه تیا اسیتقرار مشیروطه(،تاریخ ادبیات در -

 (جلد اول،اتشارات پایا،تهران.1373احمد)

بنگیاه و نشیر و  (متیرجم رضیازاده شیفق،1356تاریخ ادبیات فارسی، اته، كارل هرمیان) -

 ترجمه كتاب، تهران.

، چاپخانیه (، بیه كوشیش ع. خییام پیور1343تذكرۀ اختر، گرجی نژاد تبریزی، احمید ) -

 شركت چاپ كتاب آذربایجان، تبریز.

(، با مقدمه دكتر توفیق سبحانی، روزنه، 1376تذكره انجمن خاقان، گروسی، فاضل خان )-

 تهران.

تذكرۀ خطی ثمر، ثمر نایئنی ، محمدحسین، كتابخانه مجلس شیورای اسیالمی، شیماره  -

 ، تهران.898

(، متعلیق بیه كتابخانیه 1265صیادق )تذكرۀ خطی زینه المدایح، همیا میروزی، محمید  -

 شخصی استاد حسن عاطفی، كاشان.

براساس نسخه  به كوشش دكتر سعید حمیدیان، (1384الیاس) نظامی، خسرو و شیرین،-

 تهران. نشر قطره، وحیدی دستگردی،

 (، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران1375دانشنامه ادب فارسی، انوشه، حسن ) -

 ،"مییدخل بازگشییت ادبییی"(1384اسییماعیل) سییعادت، و ادب فارسییی،دانشیینامه زبییان  -

 تهران. انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

(، به كوشش سیروس قمری، كتابخانیه 1235دانشمندان آذربایجان، تربیت، محمدعلی ) -

 فردوسی تبریز، تبریز.

وجیردی موسیوی (، زییر نظیر كیاظم بر1381دایره المعارف بزرگ اسالمی، دادبه، اصغر،)-

 ، مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی ،تهران. 11،جلد  "مدخل بازگشت ادبی"بجنوردی،

 (به كوشیش دكتیر ضییاء الیدین سیجادی،1382) بدیل، خاقانی شروانی، دیوان خاقانی،-

 تهران. انتشارات زوار،

 كیزازی،ویراسته دكترمییر جیالل الیدین  (،1375بدیل، ) خاقانی شروانی، دیوان خاقانی،-

 تهران. نشر مركز،

( به اهتمیام و تحشییه و تصیحیح 1345دیوان فلکی شروانی، فلکی، نجم الدین محمد ) -

 طاهری شهاب، انتشارات كتابخانه ابن سینا، تهران. 

(به اهتمام جیالل االیدین همایی،شیركت انتشیارات 1382دیوان عثمان مختاری،عثمان) -

 علمی و فرهنگی، تهران.
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تعلیقیات ابوالقاسیم  با مقدمه و تصحیح، (،1385ین، هدایت، رضاقلی خان، )ریاض العارف -

 تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعت فرهنگی، گیتا اشیدری، -رادفر

 تهران. ناشر كمال اندیشه، (1395ابوالقاسم) شاهنامه فردوسی، -

انتشیارات  (،1256زندگی نامه سیداحمد فخرالواعظین خاوری كاشانی، نراقیی، حسین ) -

 گوتنبرگ، تهران.

 (، ویرایش دوم، نشر میترا، تهران.1383سبک شناسی شعر، شمیسا، سیروس ) -

(، تصحیح و تحشیه دكتر ع.خیام پور، جلید 1346سفینه المحمود، قاجار، محمودمیرزا ) -

 دوم، دانشکده ادبیات تبریز )موسسه تاریخ و فرهنگ ایران(، تبریز.

(، چیاپ چهیارم، وییرایش اول، 1393رین كوب، عبدالحسین ) سیری در شعر فارسی، ز -

 سخن، تهران.

فهرست نسخه های خطیی كتابخانیه مجلیس شیورای اسیالمی، صیدرایی خیویی، علیی  -

 ، مجلس شورای اسالمی، تهران.38(، جلد 1376)

 فاضل هاشیمی، فهرست كتب خطی كتابخانه مركزی و مركز اسناد آستان قدس رضوی، -

 مشهد. انتشارات كتابخانه آستان قدس رضوی، ،17جلد (،1380محمدرضا)سید 

 تهران. انتشارات امیركبیر، (چاپ چهاردهم،1378محمد) فرهنگ معین، -

 تهران. (انتشارات مرزبان،1362) محمد، معزی نیشابوری، كلیات امیر معزی،-

 (، انتشارات فردوس، تهران.1378كلیات سبک شناسی، شمیسا، سیروس ) -

تصیحیح  با مقدمیه عبیاس اقبیال، (1377مصلح الدین) سعدی شیرازی، كلیات سعدی، -

 تهران.  نشر محمد، محمد علی فروغی،

نشیر  ( به كوشش افشین عیاطفی،1386حسن) عاطفی، لغات و ضرب المثلهای كاشانی، -

 كاشان. مرسل،

 کار نشر روزنه.با هم (چاپ اول از دوره جدید،1373لغت نامه دهخدا، دهخدا، علی اكبر)-

، 10369مجموعه نفیس خطی )دیوان(، خاوری كوزه كنیانی، میرزامعصیوم، بیه شیماره  -

 كتابخانه آستان قدس رضوی، مشهد. 

( جلد اول، به كوشش دكتر ع.خیامپور، 1342نگارستان دارا، دنبلی، عبدالرزاق )مفتون( ) -

 تبریز. 
 

 مقاالت: -

یا احسن القصص، مجله دانشیکده ادبییات و علیوم افشار، ایرج، یوسف و زلیخای خاوری  -

 .260-257، ص 69(، شماره 1343انسانی تبریز، تابستان )
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 448-441، ص 7، شماره 13بهار، محمدتقی، معرفی خاوری كوزه كنانی، ارمغان، دورۀ  -

 .420-713ص  -10و شماره  526-519و ص 

معصیوم خیاوری كیوزه كنیانی و سپهرنژاد، نرجس، هالل محرم )زندگی و آثار حاج میرزا -

نگاهی به تركیب بند عاشورایی او، فصلنامۀ تخصصی ادبیات و اسطوره ثریا، سیال چهیارم، 

 .51-45(، ص 1392شماره هشتم، بهار )

های نشر )رساالت محمدمیرزا قاجیار(، آیینیه مییراث، ها و بایستهجاللی، نادره، شایسته -

 .118-115، ص 12( شماره 1380بهار )

(، 1353کیمیان، ابوالفتح، شاهزادگان سخن پرداز ایران، مجله هنیر و میردم، اسیفند )ح -

 .19-9، ص 149شماره 

عاطفی، حسن، فر جوانی گرفت طفل رضییع بهیار، مجلیه حیافظ، نیمیه دوم اسیفندماه  -

 .17-16، ص 26(، شماره 1384)

 علیوم انسیانی تبرییز،دانشیکده ادبییات و  سخنوران ارونیق و انیزاب، عزیز، دوات آبادی، -

 324-321،ص83،شماره 1346پاییز

مروزی، محمدصادق، در مسند وقایع نگاری، مجله علوم انسیانی، دانشیگاه الزهیرا، بهیار  -

 . 82-61، ص 53( ، شماره 1384)

پزوهشنامه ادبیات  برخی ظرافتهای بالغی و معنایی پنهان در سخن سعدی، امید، مجد، -

 .126-109ص  ،21ماره ش سال ششم، (1393تعلیمی)

یییییییییی،نگاهی به سبک شعری شعرای آذربایجانی عهد قاجاریه با اتکا به تذكره بهجت -

 .19-1ص (شماره اول،1391پژوهشهای ادبی و بالغی )بهین نامه سابق(سال اول) الشعرا،

نیکوهمت، احمد، خاندان خیاوری، مجلیه وحیید، نیمیه دوم شیهریور و نیمیه اول مهیر  -

 .80-75، ص 241و  240(، شماره 1357)

 


