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 چكيده

از  شاعران آیینی و مذهبی  و از عرفا، مفسران، دانشمندان دوره قاجار و بازگشت ادبیی  حاج میرزا معصوم خاوری کوزه کنانی 
پیرور و فرهنید دوسیت کاشیان اسیتص وخ ی  وی        است و از مفاخر و سخن سنجان برگزییده آرربایجیان و سیرزمین اد    

سرایی به اقتفای محتشم  رثیهرسد صاز کارهای خاوری، م می -شمس الحق وبریزی-و س س ه نسبش به قدوه المحققین« خاوری»
بیت سروده استص شمس الشیعرا،   202بند و  81بند عاشورایی او به سیاق، شیوه و استقبال از محتشم است که در  استص ورکیب

ورین شاعر  نامدار آیینی  و مرثیه سرا دوره صفوی و از مفیاخر و مشیاهیر    ورین و معروف کمال الدین محتشم کاشانی، برجسته
سیرایی و سوگمندسیرایی از سیرآمدان     مین، باالخ  شهر مذهبی و اد  پرورِ دارالمومنین کاشان اسیتص وی در مرثییه  ایران ز

بند جانسیوز و مانیدگار او را در لیول ویاری       ها در هر جا نشان از ورکیب ها و مساجد و حسینیه های وکیه روزگار استص کتیبه
بند در مید،، منقبیت و رثیای اهی       به وق ید و اقتفای  از وی به سرودن ورکیب دارندص بعد از وی شعرا و مرثیه سرایان بسیاری

انید   و حادثه خونین و جانگداز کربال ق م فرسایی کیرده  -حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( -بیت)ع( باالخ  سید و ساالرشهیدان
اند و همراه  ی از خود بر جای گذاشته«انخون چک» و« هایی گریه خیز نظم»و به پیروی از محتشم، یگانه پرچم دار شعر آیینی، 

کنید، ویا بیه  بررسیی و بییان       و سوگ نشسته اندص مقالة حاضر کوشیش میی  « وعزیت داری» به« هالل محرم»با جرم قد خمیده 
های ورکیب بند عاشورایی خاوری کوزه کنانی که از شعرا و عرفای قرن سیزدهم هجری است با ورکیب بند  ها و وفاوت شباهت

شیود کیه خیاوری بیه      سرا چنین استنباط میی  بند از این دو شاعر آیینی و مرثیه م کاشانی بپردازدص از مقایسه این دو ورکیبمحتش
سرایان روزگار خود نیز بوده است و بیشتر عمر خود را در سفرهای معنوی )از ری وا حجاز( گذرانیده و   جهت اینکه از مثنوی

ین مرثیه نیز همراه و هم ناله با کاروانیان اسرا از آشوبی که به ارکان عیالم افتیاده اسیت    رنج راه صحرا و بادیه کشیده است در ا
خوانی، سوگ، مد،، روضه، رثا، وعزیه و وعیزيی،   پردازد و در خالل آن مقت  بند عاشورایی خود می موشکافانه به سرودن ورکیب

ای به عظمت قیام عاشیورا سیروده    شم ع یرغم اینکه مرثیهخوانی حضرت زینب)س( و امام سجاد )ع( اشاره داردص اما محت خطبه
 پردازدص است ونها به رکر مصیبت، مد،، رثا، نوحه و نکوهش روزگار در صحرای کربال می

 ص 
 بند سرايي، تركيب خاوري، محتشم، مرثيه :واژگان كليدي

 
 مقدمه

اروبیاط و پیونیدی نسیبی ییا فکیری ییا       مرثیه یا رثا شعری است که در سوگ از دست دادن شخصیتی که بیا شیاعر   
گییرد آن را از گونیه هیای اد  غنیایی      شود و چون از احساس و عالفیه شیاعر شیک  میی     اجتماعی دارد سروده می

 پردازدص های در گذشته نیز می اعتباری دنیا، به ستایش و بیان نیکی اند که شاعر ضمن واکید بر ناپایداری و بی شمرده
های شعر فارسی در اندوه از دست دادن پادشاه یا فقیه بزرگ زمان، همسر و فرزند  لول دورهشاعران فارسی زبان در 

اندص همچنین در غم درگذشت شاعر یا هنرمنید و اندیشیمند هیم روزگیار      و دیگر نزدیکان خویش سوگ سرایی کرده
خود بیه عنیوان شیعر سیند     اند، گاهی هم شاعر پیش از مرگ در اندوه درگذشت  خویش نیز ق م را به گریه واداشته

 مزار ابیاوی را سروده استص
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ورین انواع مرثیه در اد  فارسی یکی آن است که شاعران صمیمی و معتقید دربیارح حادثیة خیونین کیربال و       از عالی
 اند که از روزگار محتشم کاشانی بدین سو این شیوه پر رند و شیواور دنبال شده استص عاشورای حسینی سروده

 
 محتشم كاشاني:موالنا 

و مشهور به شمس الشعرا، یگانه پرچمدار شعر آیینی و مذهبی نامی قرن دهیم هجیری اسیتص    « محتشم»متخ   به  
کنید میال و امیال      وی از اعیان زادگان کاشان و در اص  از مردم نراق بودص و همان لور که در دییوانش اشیاره میی   

 گوید:   فراوانی داشته است و می
 ز بسیاری  برون است از قیاس و فهم انسانی  هست در کاشان که مال آنمرا آ  و زمینی 

    253ص –دیوان                                                                                                            
 ر و شاعری روی آوردص وی در شغ  بزازی در بازار کاشان اشغال داشته است سپس از آن کار دست کشید و به شع

از  49کند و آن هم مربوط به بیت هفتم از قطعه شیماره   محتشم در یك مقطع از سروده هایش از پیشه خویش یاد می
 کند:   دیوان اول موسوم به شیبیه است که از حرفه خویش چنین یاد می

 شعاروز ضرورت کرده بودم شعربافی را   پیش از این کز شاعری حاص  نمی شد یك شعیر
 

خواسته به هند سفر کند به دو دلی  اوالً او فرزنیدی نداشیته و    رسد محتشم از کاشان بیزار بوده است و می به نظر می
داند در هند اسیر است و محتشم عالقه شدیدی به این برادرزاده داشته استص  اش که او را ولی عهد خود می برادرزاده

 داند : رفتند اما او خود را پا در گ  کاشان می دربار شاهان هند میثانیاً سبك هندی رواج داشت و شعرا به 
 مانده پا در گ  کاشیان مترصید شیب و روز   
 متاهیی  شییدن میین چییه قیاسییی اسییت عقیییم
 غیییر بییی حاصیی ی و بوالهوسییی هییی  نبییود 

 

 که ز غیبش به سیر از سیرور هنید آیید ویاج      
 کییه از آن عقییم بییود در وتییق غیییب نتییاج   

 وییییییب دواجازدواج مییییین دیوانیییییه و ور
 

 208ص  –دیوان 
 گوید : و در جایی دیگر می

 ازین بتر گ ه ای نیست از زمانه مرا
 که برده ریشه فرو در زمین کاشانم 

 254ص  –دیوان 
 اگییر بییه هنیید روم لولیییان رخیییره کننیید   

 

 جهییان جهییان شییکر از ریییزه چینییی خییوانم 
 ج

 290ص  –دیوان 
 

 سبك شعري محتشم كاشاني:  
اند اما همه اشعار او به سیبك   اغ ب شعرا دارای آن سبك بوده»محتشم سبك هندی رواجی عظیم داشته با اینکه زمان 

 ص«عراقی سروده شده و بسیار ساده و شور انگیز است 
 

 آثار :
و همچنین دیوانی دارد نزدیك به چهارده هزار بییت  « نق  عشاق » و رساله « رساله جاللیه » محتشم دو رساله به نام 

 باشدص   ام  قصاید و غزلیات و مناقب و مراثی و قطعات و رباعیات و مثنویات میکه ش
 آرامگاه محتشم کاشانی در مح ة محتشم کاشان زیاروگاه اه  دل استص

 
 حاج ميرزا معصوم خاوري كوزه كناني )كاشاني(:  

 مفاخر، سخنورانمفسران، از از عرفای برجستة قرن سیزدهم هجری و » یکی از دانشمندان، شاعران آیینی و مذهبی و
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« میر معصوم»، «حاجی معصوم»، «معصوم خاوری»، «خاوری»آرربایجان استص وی م قب به   و سخن سنجان برگزیدح 
)عقیقیی   «ص می باشد وی از اعیان قریة کیوزه کنیان، از ووابیع وبرییز اسیت     «خاوری کوزه کنانی آرربایجانی کاشانی»و 

 (895: ص8253( )وربیت، 8541: ص8533بخشایشی، 
خاوری یکی از عرفای روزگار و از سالکان لریقت بود که بر مسالك سی و  واقیو و از مصیاحبان اهی  معیارف      »

اسیتص  « س س ه نسبش منتهی به قدوه المحققین شمس الحیق وبرییزی  » (ص231 -234: ص 8503)هدایت،   «باشدص  می
نکو خ قان دوران و از مشاهیر سیخن  »او به لحاظ اخالقی از  (213: ص85334/8)لهرانی،( 35ص:8595نژاد، )گرجی

وی جوانی بسیار با شرم و حییا، فیوق العیاده نجییب و     ص (349/2:ص 8593)محمودمیرزا قاجار، « سنجان ایران استص
 (223: ص 8511انی، )ایمی « خجسته احوال، فرخنده مکان، نیکوخصی ت و پیاکیزه فطیرت اسیتص    »درستکار و مردی 

او در نظم و نثیر و فنیون سیخنوری    ص (ص428:ص 8540)بهوپالی، « افکارش معصوم از خطا و کالمش برگزیده استص»
 (28)لبا لبایی، نیمه اول قرن سیزدهم هجری: ص « به اغ ب فصحا مزیت و بروری دارد»استاد و 

ع وم رسمی استحضاری وافیی و  »سنج که از شدص او مردی بسیار سخن  وی از فحول شعرای عصر خود محسو  می
اش، غیرت عقید   از رسوم سخنوری استبصاری کافی، در نظم و نثر قادر، و در این دو فني شریو ماهر، دراری منظومه

 ص(35: ص 8592)گرجی نژاد، استص « اش رشك درّ ثمین پروین و آللی منثوره
نموده و پس از کسب معیارف و کمیاالت هیوس خیا       خاوری در اوان جوانی ع وم ادبی و رسوم عربی را وحصی 

کند و پیس از زییارت آن مرقید مطهّیر بیه عیزم وجیارت و         می -ع ی بن موسی الرضا)ع(–بوسی زیارت ثامن االئمّه 
آوردص  میی « خیا  دارالمیومنین کاشیان دامینش را در وصیرف     »کند چنان کیه   سیاحت به نواحی مرکزی ایران سفر می

 (343/2:ص 8593)محمود میرزا قاجار،
خاوری کوزه کنانی در کاشان، که دیار ادبا و فضال بود به واسطه روق ادبی که داشته به عضیویت محفی  ادبیی صیبا     

نظر بیه روبیه کمیال و سیالمت     »و  (349)همو، همان: ص « نظر به اشترا  صناعت و حسن احوال» شودص پذیرفته می
قیرار  « د فن و یگانه زمن فتحع یی خیان صیبا م یك الشیعرا     مقبول خالر استا(» 848/8-840:ص8592)دنب ی، « حال
 ص(223 -223: ص 8511)ایمانی، گیردص  می

به سبب عالقه وافری کیه بیه خیاوری کیوزه کنیانی داشیت        -فتحع ی خان صبای کاشانی -شاعر پرآوازه آن روزگار
به حبالیة نکیا، او در آورد و قیرین     چندان به اعزاز و اکرامش مبالغه و اهتمام فرمود که یکی از برادرزادگان خود را»

)همان، همان، همان جا(که ثمرح این ازدواج دختری بود که بعدها همسر سیید هاشیم واعیس )سیید     « مباهاوش نمودص
هاشم واعس پسر سید میر عبدالرحیم از سادات حسینی کاشان است( گردیید کیه میادر شیاعر گرانقیدر سیید احمید        

)سید احمد فخرالواعظین خاروی کاشانی نیوه دختیری خیاوری کیوزه      االسالم(فخرالواعظین خاوری کاشانی )لسان 
باشدص به لوری که بعدها خاوری کاشانی لقب خاوری را از جیدّ بزرگیوارش خیاوری کیوزه کنیانی       می کنانی استص(

 باشدص یاقتباس کرده و راقم این سطور نیز از لرف مادر نوادح خاوری کاشانی است که در حال حاضر ساکن کاشان م
نظر به سالمت نفس و پاکی لینت از اشتغال به امور دیوانی احتیراز کیرده بیه ماییة     »میر معصوم خاوری کوزه کنانی 

گویند: ندیمی سخن دان و حریفی چر  زبان و در مراوب  کردص می وجارت و کسب زراعت، کفایت معیشت خود می
: 8592)دنب ی، « ( از صنادید شعرای معنی آراستصایران  نواحی مرکزیشعر و انشاء از فحول کبرا و در صفحة عراق)

 (840 -848ص 
خاوری کوزه کنانی در اواسط عمر بنا بر استطاعت مالی ووفیق لواف کعبه معظمه را یافته به قصید زییارت بییت اهلل    

م، مدینه و مکه مکريمه الحرام و مدینه منورّه از راه عراق به بغداد و از آنجا به کاظمین، نجو اشرف، کربالی معال، شا
امیرخسرو ده وی را به رشته نظیم  « قران السعدین»مقاب  « وحفه الحرمین»مشرف شده و در اثنای راه کتابی مسمّی به 

 کندص ای منظوم(به حضور خاقان )فتحع ی شاه قاجار( هدیه می آورد)سفرنامه آورد راه کشد و ره می
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بن موسی)ع(  ان قدیم گذر آقا رحیم کاشان روبروی کوچه زیارت هارونبقعه و آرامگاه خاوری کوزه کنانی در قبرست
است که در قیدیم زیاروگیاه اهی  دل بیوده اسیت و آرامگیاه        بوده که متاسفانه به جهت وسطیح قبرستان وخریب شده

 شاه کاشان( واقع شده استص خاوری کاشانی نیز در ایوان آیینه کاری زیارت هارون بن موسی)ع()پنجه
 

 و تطبيق مرثية خاوري كوزه كناني و محتشم كاشاني:   تحليل

کند وا به مقایسة ورکیب بند عاشورایی خاوری کوزه کنانی بیا ورکییب بنید محتشیم کاشیانی       مقاله حاضر کوشش می
 پرداخته شودص

ا هیم عنیان   بند عاشورایی خود انگار همراه با کاروانیان اسرا از شام بر ولن و از کربال به بیاد صیب   خاوری در ورکیب
بنید و   81بییت در   202گردد، موشکافانه با سرودن  شود و لاقت گس  ز آشوبی که به ارکان عالم افتاده است می می

 پردازد: سراید و به رسم وعزیت داری می به قول خودش: وقایع شهدای کربال را سر به سر می
 ریهمان کنم که بود رسم وعزیت دا  بر آن سرم که بختم ا ر کند یاری  

خوانی غريای حضرت زینیب)س( و امیام سیجاد)ع( در مج یس      خوانی، سوگ، رثا، وعزیه و وعزيی، خطبه به رکر مقت 
یزید و نام بردن از برخی یاران و صحابه و ه حرکت کاروانیان و برگشت کاروان بیه مدینیه و سیوگ خیوانی بضیعه      

 ی)ع(، بقاع متبرکه بقییع، قبیر مخفیی    الرسول)س( برای جد الهرش رسول خدا)ص(، روضة منور پدرش حضرت ع
 پردازدص و خا  غریب برادرش امام حسن مجتبی)ع( می -مرضیه الرسول)س(-حضرت زهرا

 بند خاوری کوزه کنانی)کاشانی(:   ع ت سرودن ورکیب
سرایی شاعر مزبور به امید ووجّه و عناییات نیوّا  صدرالصیدور آن بیود کیه در شیبی از        نگاری و ماوم سبب وعزیت»
ها، یکی از شعرا در مد، دستور معظيم، صدراعظم، انشای قصیدوی کرده، انشاد نمود و پس از آن که از حضیرت   بش

دان و دانشیمندی سیعادت بنییان، کیه مترصّید       ممدو،، صالت بال نهایات دید، چنان شنید که هر سخن سنجی نکتیه 
مرائی گوید و مدایح آرد ویا مینش    -ی یوم الجزاالسالم إل ع یه -نعمت از این دولت است، باید در مصائب سیدالشهدا

شمار سازم  اش از عنایات بسیار، مورد عطایای بی اندازه گردانم و پیوسته همه روزه به نوازشی وازه، قرین مفاخروی بی
ئب و و از آن پس امر همان شد و مقرير چنان، که شاعر مشارالیه، همواره در لیالی و ایّام و شهور و اعوام به رکر مصیا 

فکر مناقب سیدالشهداء و ائمّة هدی)ع( اشتغال نماید و به پاداش آن از جنا  وزارت مآ ، صالت بالنهایات گییردص  
سرایی را عازم  گر نیز از مالحظة این حکایات و مشاهدح این مکالمات، وعزیت این سخن سنج دانشور و شاعر مدحت

نستصصص چنانچه خود نیز در این با  داستانی گفته که چند بیت شد و مصائب نگاری سیدالشهدا)ع( را بر خود الزم دا
 از آن که شاهد مدّعی بود نوشته آمده، از آن پس ایراد مرائیصصص شد:

 شییییبی سییییرود یکییییی از اعییییاظم شییییعرا   
 اش نمیییییود کیییییامروا از جیییییوائز و صییییی ه 

 بگفییت از ره کوچییك دلییی کییه میید، و ثنییا     
 چیییرا کیییه دربیییدر از کینیییة یزیییید شیییده     

 هیم نیامی حسیین وشینه لیبم     ولیك چون که بیه  
 اگیییر کسیییی ز مییینش هسیییت چشیییم انعیییامی
 چییو اییین مکالمییه از حضییروش شیینودم میین    
 بییر آن سییرم، پییس از اییین بخییتم ار کنیید یییاری 
 رخیییره در صییدف دل کییه غیییرت دریاسییت    
 ز بهیییر میییاوم او هیییر سیییخن کیییه سییینجیدم  
 بزرگیییییوار خیییییدایاث بیییییه سییییییّد ثق یییییین

 ای غییريا بییه میید، صییدر معظيییم، قصیییده     
 اش ولیك وند شد از مید، خیویش حوصی ه   

 بییود بییه فتییوی حییق، حییق سیییّد الشییهدا    
 پیییی شیییفاعت میییا عاصییییان شیییهید شیییده

 اش هیر زمیان بیه ویا  و ویبم      به یاد وشینگی 
 بییه راه میید، شییه وشیینه لییب نهیید گییامی    
 وقییایع شییهدا سییر بییه سییر سییرودم میین     
 همییان کیینم کییه بییود رسییم وعزیییت داری   
 هر آنچه هست گهیر، وقیو سیید شهداسیت    

 بخشییییدم« صیییدر»ثیییوا  نصیییفة آن را بیییه
 بییه سییر بریییدح لییب وشیینگان، امییام حسییین  
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 بیییه سیییالکان لریقیییت، بیییه خازنیییان ع یییوم  
 نسیب، صیدر، آنکیه والیی ماسیت     که این کیریم  

 چییو خوانییده در ازلییش خییویش را کمینییه غییالم
 

 بییه حییامالن شییریعت، بییه چییارده معصییوم  
 بیییه نیییام نیییامی همنیییام سیییید شهداسیییت 
 زمانییه کییرد مییر او را بییه حضییروش همنییام  

 

 هسیییییت در دل او روز و شیییییب والی حسیییییینچیییییو 
 بییییبخش جییییرم و خطییییایش بییییه خونبهییییای حسییییین 

 

 («223-223، 8511)ایمانی، 
 

 علت سرودن تركيب بند محتشم كاشاني:
کیربال بسیراید     شود شعری در رثیای امیام حسیین)ع( و شیهدای     خوانیم، محتشم کاشانی مامور می به روایتی که می

  .مجالس وکایا و مساجد است شود که وا امروز زینت یگیر م شعری که چنان فراگیر و همه
گفیت ویا    کرد و اشعار مصییبت میی   گری می بود نوحه محتشم برای برادر خود، عبدالغنی، که در سفر مکه وفات یافته

خواهی دنیا و آخروت معمیور شیود،    کنی؟ اگر می ست می شبی در عالم رویا امام زمان)عج( بدو گفتند: این چه کاری
محتشم از خوا  بیدار شده و « الجَنية بیتاص ای که مَن قالَ فینا بیتا بنی اهلل لَهُ فی اشعار مصیبت بگوص مگر نشنیده ما برای

 نمودص بند معروف را انشاد همین دوازده 

بند محتشم سروده است را مورد بررسیی   بند عاشورایی خود به اقتفای ورکیب اکنون برخی ابیاوی را خاوری در ورکیب
 کنیمص ها را به لحاظ سبکی بیان می های آن ها و وفاوت دهیم و شباهت قرار می

 بیت آغازین:
 خاوری:

 در عرصة زمانیه دگیر ایین چیه میاوم اسیت      
 

 کآشیو  از آن فتیاده بییه ارکیان عیالم اسییت     
 

ارکان عالم اسیتفاده  ای است لذا از واژه  خاوری باووجه به این که همانند سعدی ارکان عالم را دیده و انسان دنیا دیده
 کرده استص

 محتشم:
 با این چه شورش اسیت کیه در خ یق آدم اسیت    

 

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماوم اسیت  
 

 دیده استص آورد زیرا فردی بازاری بوده است و هر روز خی  مردم را در سوق می محتشم نیز واژح خ ق آدم را می

هیای نوحیه، عیزا و میاوم اشیاره       آورد که به واژه از شعر خود را  نیز میمحتشم در این بیت آغازین براعت استهاللی 
 داردص

 خاوری:

 میییاه عیییزای سیییبط نبیییی شیییاه خیییافقین 
 

 فرزنییید برگزییییده شییییر خیییدا حسیییین    
 

 جهت نیامده استص کندو این واژح سبط نیز بی خاوری در مثنوی احسن القص  نیز از واژه اسباط بسیاراستفاده می
 محتشم:

 آسییمان و زمییین نییور مشییرقین  خورشییید 
 ج

 پیییرورده کنیییار رسیییول خیییدا حسیییین     
 

 خاوری:

 عق ییم عنییان کشییید کییه راه خطییا مپییوی    
 

 کاین جیرم قید خمییده هیالل محیرم اسیت       
 

 محتشم:

 گییر خییوانمش قیامییت دنیییا بعییید نیسییت   
 

 اییین رسییتخیز عییام کییه نییامش محییرم اسییت 
 

در شعر خاوری به جهت پیروی از سرآمدان و شاعران دوره بازگشت ادبی  است از جم ه پییروی  « هالل محرم»واژح 
از صبای کاشانی )که خاوری بعد از مهاجرت از آرربایجان بر دعوت وحید الزمان صیبای کاشیانی بیه انجمین ادبیی      
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کنیدص( و در دیگیر    د و خا  کاشان دامن گیرش میی آور شود و او برادرزاده خود را به عقد خاوری در می پذیرفته می
  «هیالل محیرم  » )سیپهرنژاد،نرجس  الدین همایی)سینا(نیز آمیده اسیتص     دوران شعری از جم ه وقار شیرازی و جالل

 (39-38  ص 8542فص نامة وخصصی ادبیات و اسطورح ثریا، سال چهارم، شمارح هشتم، بهار 

 خاوری:
 است هر جا سری است بر سر زانوی حیرت

 

 هر جا دلی اسیت وافتیه در آویش غیم اسیت      
 

گوید سر بر زانیوی حییرت    آورد و می وی به جهت اینکه از  عرفا و از احفاد شمس وبریزی است واژح حیرت را می
 استص

 محتشم:
 در بارگییاه قییدس کییه جییای مییالل نیسییت  

 

 سرهای قدسیان همیه بیر زانیوی غیم اسیت      
 

 د که در کاشان نیز این اصطال، زانوی غم بغ  کردن معروف استصآور محتشم در مقاب ش زانوی غم را می

 خاوری:
 سیییر و سیییامان کیییربال  شیییاه سیییپاه بیییی 

 

 فرمییییانروای یثییییر  و سیییی طان کییییربال 
 

شاه، محمود میرزا)هما( وصصص بوده اسیت لیذا از واژگیانی ماننید      خاوری به جهت اینکه در دیار حاکمانی چون فتحع ی
آورد چون خاوری سفر معنوی به سرزمین  را می« فرمانروای یثر »کندص در عین حال  فرمانروا، س طان وصصص استفاده می

شود به همین جهت امام حسیین)ع(   این واژه دیده میاسر آثارش آوردص و در سرو حجاز داشته است لذا واژح یثر  را 
 آوردص خواند و به پیروی از محتشم س طان کربال را می را فرمانروای یثر  می

 محتشم:
 آه از دمییی کییه لشییکر اعییدا نکییرد شییرم    

 

 کردنییید رو بیییه خیمیییة سییی طان کیییربال    
 

 س طان کربال حم ه کردندصگوید لشکر دشمن شرمی نکردند و به خیمه  محتشم در این بیت می
 خاوری:

 گشییتند چییو بییه کوفییه روان از ره حجییاز   
 

 افتییییاد راهشییییان بییییه بیابییییان کییییربال   
 

 محتشم:
 رسیید زان وشیینگان هنییوز بییه عیییوق مییی   

 

 فرییییییاد العطیییییش ز بیابیییییان کیییییربال  
 

بیه بیابیان کیربال    دهد که با کاروانی از سیوز و آه و نالیه    خاوری با این جم ة از کوفه روان گشتن به حجاز نشان می
های بسیاری وحم  کرده است وا  شود که رنج راه بیابان کشیده است و سختی رسیدند و دقیقاً یادآور سفر خودش می

 به حجاز و کربال رسیده استص

کند که خود شاعر لعم این حرکیت را از جیان و دل حیس     و در عین حال روان شدن همان حرکت قاف ه را بیان می
 کندص خواننده منتق  میکرده است و  به 

گویید کیه    آ  و ع و و در صحرای پر بالی کربال چنان سوزنا  و جگرکاو می محتشم نیز ل ب آ  را در بیابان بی
 رسدص ها می هنوز که هنوز است این فریاد العطش امام حسین)ع( و یارانش همچنان به گوش عیوق در ب ندای آسمان

 خاوری:
 شییام آزرم بییین کییه روز نخسییت اشییقیای  

 

 بسییییتند آ  بییییر رك مهمییییان کییییربال   
 

 محتشم:
 از آ  هییییم مضییییایقه کردنیییید کوفیییییان

 

 خیییوش داشیییتند حرمیییت مهمیییان کیییربال 
 

 خاوری:

 چییو در زمانییه نوبییت جییور و جفییا زدنیید  
 

 نوبیییت نخسیییت بیییر در آل عبیییا زدنییید   
 

 محتشم:
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 بییر خییوان غییم چییو عالمیییان را صییال زدنیید
 

 اول صییییال بییییه س سیییی ة انبیییییا زدنیییید  
 

 ایم: های مشابه آن را نشان داده ایم و مصراع زیر دو ورکیب بند را برابر نهاده در مصراع

 خاوری:
 اه  جفا به په وی خیرالنسا زدند

 محتشم:
 اه  ستم به په وی خیرالنسا زدند

 خاوری:
 افروختند و در حسن مجتبی زدند

 محتشم:
 بر نام نامی حسن مجتبی زدند

 خاوری:
 زدندویغ جفا به وار  شیر خدا 

 محتشم:
 زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند

 خاوری:
 بر عزم کوفه پیس چیو اسییران روم و روس   

 

 هییا سییوار  کردندشییان برهنییه بییه جمییازه    
 

 محتشم:

 جمعی که پیاس محم شیان داشیت جبرئیی     
 

 گشییتند بییی عمییاری محمیی  شییتر سییوار    
 

کند کیه مربیوط بیه     در رهن مخالب مجسم می خاوری اشاره به جند روسها نیز دارد که کامالً فضای دوره قاجار را
 شودص بند می سبك دوره این ورکیب

گردد، چون مس ط بیه   همچنین واژه جمازه که در دیگر آثارش نیز این واژه بسآمد دارد، به سبك شخصی شاعر بر می
کنیدص ناگفتیه    اسیتفاده میی  های ثقی  مانند: بختی جمازه وصصص  زبان عربی بوده است در سرواسر آثارش برای شتر از واژه

خواهید قطیار شیتران را بیه      الحرمین او یك اثر حماسی و عرفانی و معنوی اسیت و وقتیی میی    نماند که مثنوی وحفه
گویید   کند ضمن اینکه، او چنان که خود می اند از واژگان بختی استفاده می وصویر بکشد که آراسته به وجهیزات نظامی

ترش انیس و مونس سفرهایش است و پیوسته با قطار شتران و کاروانیان در سیفر  برد و ش شتری از جدش به ارث می
دارد و دقیقاً خیاوری   بوده است و صحرانوردی و لی لریق سفر معنوی را با کاروانیان و حال و هوای آن را بیان می

 کندص بازی می ورکیب بند خود وعزیه
عماری را به کیار   کند همچنین محتشم واژح بی قی  کمتر استفاده میبرد و از واژگان ث اما محتشم واژح شتر را به کار می

 زنندص اند و وازیانه می ها نشانده دارد که الفال را برهنه بر جمازه شرمی کوفیان را بیان می برد و خاوری بی می
 خاوری:

 ای هرجیییا کیییه بیییود غمیییزده ای در قبی یییه
 

 بیییا نوحیییه بیییر وثیییاق امیییام زمیییان شیییدند 
 

 محتشم:
 شیییم دختیییر زهیییرا  در آن مییییانناگیییاه چ

 

 بیییر پیکیییر شیییریو امیییام زمیییان فتیییاد      
 

 

 خاوری:
 پیییس بضیییعة بتیییول گریبیییان درییییده زار 

 

 رو کیییرد بیییر مدینیییه کیییه ای جیییدّ نامیییدار 
 

 محتشم:

 پییس بییا زبییان پییر گ ییه آن بضییعه الرسییول  
 

 رو در مدینییه کییرد کیییه یییا ایهییا الرسیییول     
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 خاوری:

 این نعش سر بریده ز خنجر حسیین ووسیت  
 

 جوی خون گشوده ز حنجر حسین ووست این 
 

حنجر  -شود در این بیت دو واژه خنجر های ادبی باالخ  صنعت جناس دیده می در آثار خاوری بازی با انواع آرایه
 اندص های سالخوردگان و خردسالگان نیز جناس را جناس قرار داده است همچنین وی واژه

 واژة خاص دو شاعر:
خیورد کیه یکیی از     بیه چشیم میی   « نخ »وزه کنانی  و محتشم کاشانی بارها و بارها واژه در سر وا سر آثار خاوری ک

در آثارشیان  « نخ » واژگان خاص آنهاستص در ورکیب بندهایش نیز این واژه چندین بار وکرار آمده است و این واژه 
 بسامد دارد که بی اروباط با زندگی و فضای فکری این دو شاعر نیستص

 نخل:  
گویندص درختیی اسیت    ( نیز می Demitنخ  یا خرمابن یا درخت خرما که به گویش مح ی بوشهری م  یا دیمیت ) 

که در نزد اقوام م   مخت و بویژه مردم جنو  ایران و کشورهای حاشیه نشین خ ییج فیارس وقیدس خاصیی داردص     
 مانی بارها از این درخت نام برده شده است صاند و در کتابهای آس یاد کرده« درخت مریم » بعضی جاها از آن به نام 

 اند: وواند چند دلی  داشته برد می اینکه شاعران این واژه را مروب بکار می
اند درخت نخ  یا خرمیابن در   کرده احتمال دارد که چون در کاشان و در محیطی که خاوری و محتشم زندگی می -8

شده  خاوری و محتشم این درخت را دیده و در رهنشان بیوده   ها به خالر برکت و وقدس آن کاشت می بعضی خانه
انید و   اند بر خالف حافس و سعدی که قامت ب ند معشوق را به سرو وشیبیه کیرده   که قامت ب ند را به نخ  وشبیه کرده

 بند خاوی و محتشم نیز قامت ب ند امام حسین)ع( به نخ  وشبیه شده است ص در ورکیب
ووان مشاهده کرد که بخالر برکیت و وقیدس آن    های قدیمی درختان خرما بن را می خانه هنوز هم در شهر کاشان در

 شده استص کشت می
برای عزاداری امام حسین )ع( آئین نخ  گردانی مرسوم استص این مراسم در ایام واسوعا و عاشورای حسینی  نیز  -2

 «  شد فيه مبار  حضرت سید الشهداء)ع( شناخته میمح»به عنوان « نخ » دانیم  شود و چنانکه می در کاشان برگزار می
اسک ت عظیمی از چو  به شک  یك برگ درخت است و با آن که شباهتی به درخیت خرمیا دارد   » و این نوع نخ  

این مراسم از اوای  سده پنجم هجری در میان شییعیان نخسیتین و قیدیمترین ویابوت     « نامیدندص آن را به این نام می –
عیان بوده استص در عهد صفوی هم این وابوت برای عزاداری در ایام عاشورا وجود داشت کیه دور ویا   واره مذهبی شی

هیایی از آن   گذاشتند و سیال،  پوشاندند و روی هر وابوت یك عمامه سبز و یك شمشیر می دور آن را مخم  سیاه می
های عیزادار آن را   عاشورای حسینی دستهآویختندص اکنون هم این آیین نخ  گردانی در کاشان رسم است و در ایام  می

شیود و خیاوری و    پردازند و آیاوی چند از کالم اهلل مجید نیز قرائت می کنند و به سینه زنی و زنجیر زنی می حم  می
بیرد و البتیه    شود و مروب این واژه را به کار می محتشم این نوع نخ  نیز در رهنشان بوده است که م که رهن آنان می

خواهند پیکرها را به خا  بسپارند وسیی ه ای خیاص    رسد اینکه در صحرای کربال وقتی می ر که به رهن مینکته دیگ
کردند و بعدها وخیت روان را کیه سیاختند نیام نخی  را بیر آن        های درختان خرما استفاده می نبوده است لذا از شاخه

گذارند که به شک  همان نخ ی اسیت کیه    فه میگذاشتند و هم اکنون هم پیکر بزرگان و ع ما و روحانیون  را در مح
 کنندص   برای عزاداری امام حسین )ع( در محرم استفاده می

 باشد ص های سرزمین کربال و الراف آن می دیگر اینکه آوردن این واژه یادآور نخ ستان -5
 خاوری:

 نخییی  ب نییید بیییاپ والییییت ز پیییا فتیییاد   
 

 رکیین رکییین قصییر خالفییت خییرا  شیید    
 

 بسییم  صییحرای ماریییه  در خییون وپیییده  
 

 از پییییا فتییییاده نخیییی  خیابییییان کییییربال  
 ج

 محتشم:
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 نخ  ب نید او چیون خسیان بیر زمیین زدنید      
 

 لوفییان بییه آسییمان ز غبییار زمییین رسییید      
 

 وییر کییاز آوییش جانسییوز وشیینگی اییین نخیی 
 

 دود از زمین رسانده به گردون حسین ووست 
 

 شودص واژگان خاص این دو شاعر محسو  میدر آثار خاوری و محتشم کاشانی واژه نخ  بسآمد دارد و از 
 خاوری:

 هییای نییازنین همییه بییی سییر نظییاره کیین ویین
 

 سییرهای اهیی  دییین همییه از ویین جییدا بییین  
 

 محتشم:
 های کشتگان همه در خیا  و خیون نگیر    ون

 

 هییا ببییین سییرهای سییروران همییه بییر نیییزه  
 

شیود   شیعر خیاوری ایین ویژگیی دییده میی      های م وس استفاده کند اما در  دهد که از واژه محتشم خودش اجازه نمی
هیای کشیتگان،    آورد و ایین دو وازه وین   های عاشورایی پسند می  برد اما محتشم واژه های نازنین به کار می خاوری ون

 دهدص عظمت و استواری کالم محتشم را بیشتر نشان می
 های خاص در ورکیب بند خاوری: واژه

 ماحضر:
 جیییز غیییم نبیییود مائیییده آل بیییوورات   

 

 خییون نبییود ماحضییر خییوان کییربال   جییز 
 

شود زیرا وقتی شیاعر بیشیتر عمیر گرانبهیایش را در سیفر اسیت بنیابراین         این واژه در سرواسر آثار خاوری دیده می
 بارش هستص لذا به این واژه اشاروی خاص داردص همیشه غذای ماحضری )غذای حاضری( در کوله

 مسیح، خ د، مریم)س(:
 ف ییك مسیییحسییرا در  بییا انبیاسییت نوحییه

 

 با حوریان به وعزییه در خ ید میریم اسیت     
 

 کردی، رسول میریم عیذرا کیه را خطیا     
 

 آمیید فییرود زهییره زهییرا کییه را بییه بییام    
 

این واژگان مسیح، خ د و مریم)س( و لغاوی از این دست نیز در آثیار خیاوری بسیآمد دارد، زییرا وی بیه پییروی از       
ب ند آوازه در شعر خاوری آمده است از این واژگان بسیار استفاده کرده است و خاقانی که بارها و بارها نام این شاعر 

کنیدص  هیای بکیرش را بیه حضیرت میریم)س( وشیبیه میی        به حدی است کیه او همیشیه فکیر و خییالش و اندیشیه       

(Sepehrnezhad.narjes,Modarreszadeh.Abdolreza,Tranquilizer of Kavari s  Fancy ,EUROPE  
LITTERAIRE  MENSUELLE , Ferance, paris,Feb,2016.ISSN:0014-2751) 

گاه، نام برخی از هفتاد و دو ون)ع(، روالجنا، وصصص نیز آمیده   همچنین در مرثیة خاوری کوزه کنانی واژگان مقت ، خیمه
 بند محتشم کاشانی به این جزیی نگاه نشده استص است، که در ورکیب

 خاوری:
 گاه و مقت : خیمه

 ه خیا  و گشیودند خیون ز دل   سودند رك ب
 

 گیاه  گه در کنار مقتی  و گیاهی بیه خیمیه     
 

 گاه و روالجنا،: خیمه
 فریاد از آن زمان که به خون غرقه روالجنیا، 

 

 گیییاه شیییهیدان کیییربال آیییید بیییه خیمیییه 
 

 آوردن نام برخی از شهدا و صحابه و یاران امام حسین)ع(:
 پرسی اگر ز عون و ز عثمان و سه  و فض 

 

 جم یییه را ز جفیییا در برابیییرش کشیییتند  
 

 گیییری اگییر ز قاسییم ناکییام خییود سییراپ    
 

 در خا  و خیون وپییده وین نیاز پیرورش      
 

 اکبر)ع(: اصغر)ع( و حضرت ع ی رکر حضرت عباس)ع( و حضرت ع ی
 دست از حیات خود به کنار فرات شسیت 

 

 صیاحب لییوای خییی  و ع مییدار لشییکرش  
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 زان سیییالخوردگان و از آن خردسیییالگان 
 

 نمانده نه اکبر)ع( نیه اصیغرش)ع(  یك ون  
 

بند از دو خطبة غرای حضرت زینب)س( و حضرت امام سیجاد)ع( و   خاوری در وعزیت نگاشتن خود در این ورکیب
آورد و از این حدیث صینادید شیام و یزیید را     های کوبنده این دو معصوم بزرگوار)ع( در مج س یزیدیان می خطا 

 کندص   خج  از خاص و عام می
 امام سجاد)ع(:  خطبه

 بیمییار کییربال گهییر افشییان ز دیییده گفییت:
 

 کای گرد خیر باد حیا همچیو ننید و نیام    
 

 وییا چنیید کینییه بییا حییرم سییبط مصییطفی  
 

 وییا کییی سییتم بییه س سیی ه سییید انییام      
 

 فرزنییید هنییید و زاده معصیییوم فالمیییه  
 

 زین هر دو بازگو بیه امامیت سیزا کیدامصصص     
 

 گفییت اییین حییدیث رو بییه صیینادید شییام کییرد
 رو یزییید را خجیی  از خییاص و عییام کییرد  زان

 

 کای اه  شام این نه سر سبط مصطفاسیت 
 

 کز ویغ کین بریده بیه صیحرای کربالسیت    
 

 آخییر نییه مییا سالسیی ة پییا  پیمبییریم     
 

 کآفییاق بییر لهییارت دامییان مییا گواسییت   
 

 آخر نه جد ما شیه خیبرگشیا ع یی اسیت    
 

 کاو صاحب مناقب السیو و الفتیی اسیت   
 

 خییاوون محشییریم آخییر نییه مییا نتیجییة   
 

 کییاو را پییدر شییفیع امییم خییتم انبیاسییتصصص 
 

 زییین گفتگیییو بسییوخت روان اهییی  شیییام را  
 سیال  خیون گشیود بیه رك خیاص و عیام را     

 

 ناگییه یزییید چییون روی آن مییاجرا شیینید 
 

 بر قصد قت  وی به صنادید شام دید 
 

 خنجر کشید سوی امام زمان دویدص  خونریز ناکسی که دو دستش بریده باد
 

 آه مجاوران دل کروبیان بسوخت
 

 افغان ناظران به سپهر برین رسیدصصص 

 کند: افتد و آنها را روانة ولن می در این هنگام با خطبة غرا حضرت زینب)س(، یزید ون ناپا  و پ یدش به لرزه می
 گفت کای یزید ریخت خون ز دو دیده و می می  زینب به حاضران نگران بهر التماس

 

 جوان که به صحرای کربال بخشا به این
 

 هفتاد ون از او ز جفای وو شد شهید 

 پس صوروی مهیب به چشم آمدش ز غیب
 

 کافتاد لرزه بر ون ناپا  آن پ ید 
 

 بگشییاد لییب بییه البییه پییی عییذر اهیی  بیییت
 

 گفییت اییین سییتم ز زادح مرجانییه شیید پدیییدصصص  
 

زینب)س( و امام سجاد)ع( نیز اشاره دارد که به رکر خاوری در مرثیه جانگدازش به صفات و پریشان حالی حضرت 
 پردازیم: آنها می

 بضعة بتول   –بضعه الرسول)این واژه به اقتباس از محتشم(  -صفات حضرت زینب)س(: جگر گوشة بتول
 زینب به روی برادر گشوده موی -احوال پریشان حضرت زینب)س(: گردیده چون کمان قد خواهر

 بیمار کربال گهرافشان ز دیده گفت -بیمار ناووان یبابان کربالصفات امام سجاد)ع(: 
 احوال پریشان: سجاد با عمامة ژولیده در فغان

گوید اما  دو عالم)س( را چنین می  بی خاوری نیز به پیروی از محتشم خطا  کردن حضرت زینب)س( به مادرش بی
ویر   شوند اما خیاوری بیا لحنیی آرام    ا  میخطا  محتشم جوری است که به قول خودش وحش زمین و مرپ هوا کب

 گوید: می
 محتشم:

 وحش زمین و مرپ هوا را کبا  کرد  چون روی در بقیع به زهرا خطا  کرد

 خاوری:
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 پس روی در بقیع به مادر خطا  کرد  لختی چو این مکالمه با آن جنا  کرد

گویید وقتیی    رسد میی  از شام به وادی یثر  میدهد که وقتی قاف ه کربال  اما خاوری شاهکار دیگری از خود نشان می
گیدازد و از   دهد که جانهای اه  یثر  و مدینه می ای سر می رو به روضه مرضیة رسول کردند حضرت سجاد)ع( ناله

 گوید: شود و می غم دلهایشان کبا  می
 جانها گداخته از غم و دلها کبا  شد  ازان سان کشید ناله که اه  مدینه ر

 مقتول کربال خ و بوورا  شدصصص  برگزیدهث ز بیداد کوفیانکای جد 

 رکن رکین قصر خالفت خرا  شدصصص  نخ  ب ند باپ والیت ز پا فتاد

 الفال را فسرده لب از فقد آ  شدصصص  ایتام را درون وهی از قحط قوت شد

 وانگه به آه و ناله از آن مرقد منیع
 کردند رو به بقعة فرخندح بقیع

کننید و اینقیدر    روند و شکایت آل زنا را به برادر عزیزشان می و سپس بر وربت پا  و منور امام حسن مجتبی)ع( می
 شودص   این شکایت جانکاه است که خاوری نیز چون محتشم خاموش می

 واژه ورانه سنج:
است، خیاوری در سرواسیر    در مرثیه خاوری واژح ورانه سنج از واژگان خاص خاوری است که در این مرثیه نیز آمده

های سبك شخصیی اوسیت    سنج وصصص بسیار آوره است و این مورد از ویژگی سنج، بذله های سنج، سخن آثارش از واژه
زیرا وی از سخن سنجان و داوران هر محف  ادبی و انجمن ادبی بوده است لذا خودآگاه یا ناخودآگاه به ایین واژه ییا   

 دصورکیباوی از این قبی  اشاره دار
 با لایران بسم  هم آشیان شدند  لختی کبووران حرم چون ورانه سنج

شیدند و   های خاص شعر خاوری و محتشم که بسیار قاب  مالحظه است وقتی زنان دچار مصیبتی میی   یکی از ویژگی
را دارنید و  کنندص اعرا  نیز این رسیم   دادند موهای خود را از حالت آراستگی باز و پریشان می عزیزی را از دست می

های زنانه برای امام حسین)ع( به یاد پریشان حالی حضرت زینب)س( شب عاشورا را وا  همچنین در مراسم عزاداری
پردازند همچنین برای مجالس زنانه اموات نیز به همین شیک  در   زنند و به عزاداری می مانند و سینه می صبح بیدار می

رند، که در شعر محتشم و خاوری به این پریشان حیالی و ایین نیوع مراسیم     گی کنند و عزا می منازلشان مو پریشان می
 اشاره داردص

 محتشم:
 فریاد بر در حرم کبریا زدند  اه  حرم دریده گریبان گشوده مو

 یا:
 خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار  روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار

حضرت اباعبدالحسین)ع( از ون بزرگوارشان، خورشیید نییز کیه    که در این جا با رسیدن خبر جدا شدن رأس مبار  
آید، همچنین خیاوری نییز بیه ایین      کند و بر کوهسار می مونث مجازی است نیز موهای خود را باز کرده و آشفته می

 آورد: شک  می
 خاوری:

 گفت ای بریده مهر ز یاران همسفر  زینب به روی برادر گشوده موی

خواهر ستمدیده و مصیبت زده امام حسین)ع( گیسوانش را ونها بیه روی بیرادر گشیوده و عیزا     گوید  خاوری نیز می
 گوید: کند و نیز برای اه  حرم می می

 پس دختیران فالمیه نیاالن گشیوده میوی     
 

 کردنیید بییر مییزار بییرادر بییه مویییه روی    
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اشان و از اختالفات ایین دو مرثییه    از دیگر اشتراکات ورکیب بند خاوری و محتشم آوردن نام پنج ون آل عبا در مرثیه
کند که چرا جهان خرا  نشده است از شنیدن این مصیبت جانسوز ولی محتشیم از شیعرش    اینکه خاوری حیرت می

خواهد که انتقام خون پا  شهدای کربال را گرفتن و این بیه همیان    آید و از حضرت مهدی می بوی انتظار و انتقام می
هر سراییدن مرثیه محتشمص البته نام امام عصر)عج( در هر دو مرثیه به زیبایی آمده اسیتص و  نظر داشتن امام زمان)عج( ب

 گوید: بند خود می نکته قاب  ووجه این که خاوری در ورکیب
از دیگر اشتراکات ورکیب بند خاوری و محتشم آوردن نام پنج ون آل عبا)ع(، و آوردن نیام شیریو امیام زمیان)عج(     

بینیم که محتشم به جهت خوابی که دیده بیود و حضیرت صیاحب الزمیان)عج( بیتیی را بیه        میاستص با اندکی دقت 
کشید و خیاوری نییز در عیین      کنند از حضرت مهدی)عج( انتظار انتقام دارد و انتقام را انتظار می ای او اضافه می مرثیه

ام زمان )عج( ظهور کند و انتقام شود وا ام شود که با این مصیبت و رستخیز چرا جهان خرا  نمی حال حیرت زده می
 خون پا  شهدای صحرای کربال را بگیردص

رود و  شایان رکر است که خاوری چون از عرفای روزگار خود بوده است لذا با نوحه بر وثیاق امیام زمیان)عج( میی    
 یت بیه وثیاق   بیند که برای وس ای نیز هست را می ای در قبی ه شود و هرجا غمزه لاقت گس  ز س س ة انس و جان می

 امام زمان)عج( و آرام شدن در لوای او آمده استص
 لاقت گس  ز س س ة انس و جان شدند  از بس خروش غ غ ه بر شاه انس و جان

 با نوحه بر وثاق امام زمان شدند  ای ای در قبی ه هرجا که بود غمزده

 های خاوری و محتشم: لعن
 گوید: کند و می نفرین و لعن میخاوری در بیت زیر به آل زیاد و مرجانه 

 دستی بریده باد که ویغش به سر کشید  پایی شکسته باد که گامش به بر نهاد

کیه  « زادح زییاد »کند که فقط یکی از آنها به اقتفای محتشم است واژح  در عین حال خاوری از اصطالحاوی استفاده می
 شودص د را یادآور میهم حال ووهین به سزا را دارد و هم نام مع ون فرزند زیا

 خاوری:
 بر قت  آن دمی رقم از زادح زیاد  برحبس آن گهی خبر از جانب یزید

 محتشم:
 ای نمرود این عم  که وو شداد کرده  ای زادح زیاد نکرده است هی  گه

 آمد کسی که زیادی به دنیا آمد که ای کاش نمی-2  فرزند زیاد، ابن زیاد-8زادح زیاد: 
اش از افراد م عون چون فرزنید هنید، زادح مرجانیه و از سیپاهیان اعیدا بیه        در ورکیب بند عاشوراییهمچنین خاوری 

 کندص عنوان صنادید شام به بدی یاد می
ای که سر سروارن دین را در وشیت زریین نهیاد و بیه اهی  حیرم حم یه بیرد          همچنین درباره زادح حرام یا حرامزاده

 گوید: می
 آورد رو به اه  حرم زادح حرام  دیندر وشت زر نهاد سر سروران 

 گوید: دهد و می یا به این قوم شداد و م عون لقب آل زنا می

 آل زنا به برده درون در حرمسرا است  آل عبا نظاره نامحرمان شام

آوردص محتشم یك بار این واژه را در ورکییب بنید آورده اسیتص امیا      خاوری به پیروی از محتشم واژه ناکس را نیز می
 کندص خاوری چندین مروبه از واژح ناکس استفاده می

 خاوری:
 خنجر کشیده سوی امام زمان دوید  خونریز ناکسی که دو دستش بریده باد

 محتشم:



 69/       هاي خاوري كوزه كناني و محتشم كاشاني تحليل تطبيقي مرثيه 

 آن ناکسان که ویغ به صید حرم زنند  از صاحب حرم چه ووقع کنند باز

آورد که در سرواسر آثیار وی ایین دو    ن میهای خردساالن و سالخوردگا اش از واژه نامه بند و سوگ خاوری در ورکیب
ای بازی بیا ایین دو لفیس خیرد و کیالن اسیت و از        شود هم صنعت جناس دارد و به گونه مورد در کنار هم دیده می
 واژگان خاص آثار اوست:

 یك ون نمانده نه اکبر نه اصغرش  زان سالخوردگان و از آن خردسالگان

پیران لشکر و سید و ساالر دین اشاره دارد و به کیوچکترین شیهید ایین حماسیة     و در عین لو و نشر نیز دارد و به 
 عظیم و جانگداز واری  حضرت ع ی اصغر)ع(ص

 
 گیری: نتیجه

بنید محتشیم کاشیانی و وح یی  و وطبییق ایین دو مرثییه         بند از خاوری کوزه کنانی و ورکیب از مقایسة این دو ورکیب
گر و سخن سنج دانشور اوالً به دستور صدر اصیفهانی   وری این شاعر مدحتعاشورایی چنین استنباط می شود که خا

آزمیایی نمیوده اسیت و     و در معرض گذاشتن هنر خو در میان شاعران دوره بازگشت ادبی در سرودن این مرثیه لبع
بیه وط و  الحق که ووانسته گوی سخن را بربایدص در این چکامة جانگداز حرکت قاف ه از مدینیه و بازگشیت آنیان را    

دهد در عین حال کیه هیم مید،، رثیا، وعزییه،       ها و مصایب اه  بیت)ع( و آل اهلل را به صوروی ویژه نشان می سختی
الی مرثیه دارد و نکته قاب  ووجه اینکه چون خاوری بیشتر عمر گرانبهای خود را  وعزيی، نوحه و روضه را هم در البه

ابان را چون سعدی کشیده است و همین باعیث شیده ویا از حرکیت     در سفرهای معنوی گذرانده لذا سختی و رنج بی
سیرایی   محتشم کاشانی نیز که یگانه پرچمدار شعر آیینی و مرثییه  های راه در مرثیه بیاوردص ها و دشواری قاف ه و سختی
هیا و   هبندش در اماکن مقر  و زیاروگا های ورکیب اش را به دستور حضرت ولی عصر)ع( سروه و کتیبه است و مرثیه

خوانی اشعار و ارکیار او را بیر لیب دارد امیا در شیعرش       بخش در و دیوار است و هر مرثیه ها زینت مساجد و حسینه
ولی باووجه به وجود بسیاری از نکات سیبکی در مرثییه خیاوری و محتشیم      شودص وعزیه و صنایع ادبی کمتر دیده می

سرا پی ببیریم کیه البتیه قابی       زندگی این دو شاعر مرثیه های دوره و سبك شخصی و شود وا به سایه روشن باعث می
 اعتناستص

* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده استصضمنا نگارنده نواده خیاوری کیوزه کنیانی )کاشیانی( و سیاکن      
 باشدص   کاشان می
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