درآمدی توصیفی -تحلیلی بر سیمای امام علی(ع)
در شعر دینی احمد وائلی
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چکيده
احمد وائلی ،یکی از خطیبان و شاعران برجستۀ معاصر شیعی در عراق میباشد که شعرش را در خدمت
تشیع قرار داده است .دیوان شعری وی ،پیوند شاعر را با اندیشههای ناب اسالمی-
رسالت فکری و عقیدتی ّ

شیعی باز گو مینماید .هم او ،توانسته است دوستی راستین خود و فضیلتهای اهل بیت(ع) را با چالشها،
نیازها و ادبیات پایداری در سرزمینهای اسالمی پیوند دهد.
بیان خطابی -حماسی ،عاطفۀ نیرومند و راستین  ،کاربرد معتدل صور خیال؛ بهویژه تشبیه ضمنی و
تشخّ ص ،استفاده از نمادها و تعبیرهای عرفانی ،تلمیح به رخدادهای تاریخی جهان اسالم از ویژگیهای
ساختاری شعر دینی وائلی به شمار میآیند .در این جستار ،برآن هستیم تا به بررسی و تحلیل سیمای امام(ع)
در شعر دینی این شاعر بپردازیم .محورهای اساسی آن ،عبارتند از:
معرفی جایگاه شعری دکتر احمد وائلی؛
الف) گذری کوتاه بر تاریخ آغازین شعر دینی و ّ

شخصیت امام علی (ع) در شعر دینی این شاعر.
ب) پردازش توصیفی -تحلیلی موضوع با محوریت
ّ

واژگان کليدي :امام علی(ع) ،احمد وائلی ،شعر دینی ،شعر شیعی ،شعر معاصر عراق ،فراخوانی تاریخی.

 -1كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه رازي كرمانشاهmhesam95@yahoo.com .
 -2استاديار گروه زبان و ادبیات عربي ،دانشگاه رازي كرمانشاهT_zinivand56@yahoo.com .
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 -1درآمد
تاریخ آغازین شعر دینی با روزهای نخستین صدر اسالم بهویژه با پیروزی دعوت اسالمی ،شکل گرفته
حسان بن
است .شاعران جبهۀ اسالم ،سهم بزرگی در گسترش و دفاع از اندیشههای اسالمی بر عهده داشتندّ .
ثابت ،کعب بن مالک ،عبداهلل بن رواحه در شمار مشهورترین شاعرانی به شمار میآیند که از آنها میتوان

به عنوان بنیانگذاران شعر دینی یاد نمود.
عباسیان
رخداد عاشورا در عصر اموی نیز نقش چشمگیری در تح ّول این شعر داشته است .در روزگار ّ

سید حمیری ،دعبل خزاعی ،شریف رضی و
و با شکوفایی تمدن اسالمی ،شاعرانی همچون؛ ابوالعتاهیهّ ،

دیگران نیز در تح ّول محتوایی و ساختاری این شعر مؤثّر بودهاند .پیدایش گرایشهای زهد ،تصوف و عرفان

در دهۀ پایانی دورۀ عباسی و آغاز عصر انحطاط نیز سبب ُپر باری این شعر شده است .ابن فارض مصری
( 632 - 576هـ.ق) و صفی الدین حلّی ( 750-677هـ.ق) از بزرگان این شعر به شمار میآیند .در روزگار

کنونی نیز که با فراوانی و گوناگونی اندیشهها و دشواریهای بشری روبرو هستیم ،شعر دینی در ادب عربی،
سهم بسزایی در بیداری و پایداری ملّتهای اسالمی داشته است.

پیروزی انقالبهای مردمی ،فراخوانی تودههای مردمی به ارزشهای ناب اسالمی ،استبداد ستیزی و مبارزه

با استعمار ،محتوای اصلی شعر دینی معاصر را تشکیل میدهد .شمار شاعران دینی در ملّتهای اسالمی
آنچنان زیاد است که برشمردن آنها تا اندازهای دشوار به نظر میرسد .کشور عراق در دنیای معاصر یکی
تحوالت داخلی آن ،نقش مه ّمی در شکوفایی و تکامل شعر دینی داشته
از سرزمینهایی به شمار میآید که ّ
است .وجود حکومتهای مستبدی که دست نشاندۀ دولتهای استعمارگر بودهاند ،در کنار سابقۀ طوالنی این

تشیع از دالیل ُپرباری شعر دینی در این کشور بوده است.
کشور در تاریخ اسالم و جهان ّ

احمد وائلی یکی از بزرگان و شاید پرچمداران شعر دینی در عراق میباشد که هنر شعریاش را در

خدمت دین و ارزشهای دینی قرار داده است .بابی که وائلی با عنوان شعر دینی گشود ،نقش برجستهای
در آگاهی و تهذیب اخالق عمومی جامعه داشته است .وی  34قصیدۀ بلند و مستقل در دیوانش به دین و
موضوعهای دینی اختصاص داده است .البته ،این به آن معنی نیست که دیگر قصیدههایش از این شعر ،خالی
است بلکه در ضمن غرضهای شعری دیگر نیز به چنین موضوعهایی اشاره نموده است.
مقدماتی خود را در همان
احمد وائلی (1342ه.ق) در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود .تحصیالت ّ
شهر سپری نمود و در سال 1389ه.ق در رشتۀ فقه اسالمی از دانشگاه بغداد ،فوق لیسانس دریافت کرد و
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در سال 1392ه.ق موفّق به اخذ مدرک دکتری از دانشگاه قاهره گردید .سپس به عراق بازگشت و دانش و
ادبیات خود را در خدمت خواسته های ملّت خویش قرار داد و به شهرت وسیعی در کشورهای عربی دست

یافت .خطابههای مشهور وی ،زبانزد عام و خاص گردید و شعرهایش در نشریههای گوناگون جهان عرب
به چاپ رسید .شاعر در سال 1424ه.ق چشم از جهان فرو بست و آثار فراوانی در حوزههای گوناگون
بر جای نهاده است (صادقی تهرانی ،بی تا:ص /44الرهیمی1380 ،ش:ص  /198نوار1973 ،م:ص /469
عزالدین1965 ،م:ص  /172الروازق2004،م:ص  /143-133داخل1966 ،م:ص  /398الطریحی2006 ،م:ص
ّ
 /173عبد الفتالوی1999 ،م:ص .)26وائلی از افکار و اندیشههای فلسفی؛ غربی ،الئیکی ،سوسیالیستی
و کمونیستی آگاهی داشت .این موضوع سبب شد تا او بتواند میان آن افکار و اندیشههای اسالمی،
مقایسههای خوبی را انجام دهد .وائلی از برخی دیدگاههای علمی در زمینههای؛ پزشکی ،شیمی ،فیزیک،

ستارهشناسی ،اختراعات و کشفهای علمی ا ّطالع داشت .و از این دانشها در سخنرانیهایی که ارائه میداد،
بهره میجست( .الطریحی2006،م:ص  /203صالح المرجاني1949،م،ج:1ص .)213
افزون بر آنچه گفته شد ،دو پرسش اساسی که این مقاله در جستجوی آنها است ،عبارتند از؛
الف) مضامین برجستۀ شعر دینی وائلی در وصف امام(ع) چیست؟

ب) وائلی در شعر وائلی ،شاعری است نوگرا یا مقلّد؟ یا ترکیبی از آن دو؟

 -2پردازش تحلیلی موضوع
وائلی ،میالد امام علی(ع) را موجب بلندی مقام کعبه و پاکی آن از پدیدۀ شرک و نادانی میداند؛ شاعر
به گونهای ظریف ،به حضرت ابراهیم (ع) و بت شکنی وی اشاره میکند و بهاین ترتیب ،مقام علی(ع) را
هم شأن حضرت ابراهیم – در تالش برای زدودن غفلت از زمانه و گسترش یکتاپرستی  -میداند:

 :1-2فراز اول

الدنْيَا ُط ُلو َع َ
َ -1م ْو َ
ك َو الْـ
ال َي َه ْل تَذْ ُك ُر ُّ
َ -2و الْبَ ْي ُت َو ال ْ َك ْعبَ ُة ال ْ َغ َّر ُاء ُم ْث ِق َل ٌة
َاض ب ِ َها ال ُّن ْع َمى َو أَ ْك َر َم َها
َ -3حتَّى أَف َ
ام ب ِ َها
 -4ف ََح َّط ْ
ام َها َع ْن َها َو قَ َ
أصنَ َ

اء َع ْن قَ َم ٍر
َ -5و ِع ْن َد َها قَ َ
ام ِت ال َّظ ْل َم ُ

ام غَا ِرقَ ٌة فِي ال ْ ُح ِّل ِ
السو ِد
أَي َّ ُ
ك ُّ
ب ِ َواقِ ٍع ل ِ ْل َه َوى َو ال ْ َج ْهلِ َم ْش ُدو ِد

الس ّما ِء َو أَ ْع َ
ال َها ب ِ َمولُو ِد
َر ُّب َّ
َعنِ التَّر ِّدي ب ِ َأ ْو َح ِ
ال التَّ َقال ِ ْي ِد
الدنْيَا بِتَ ِ
َو ب ُ َ
دِّل الشِّ ُ
وح ْي ِد
رك فِي ُّ

(وائلی2005 ،م:ص )64
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 -1موالی من! آیا دنیا ،درخشش (تولد) تو را به یاد میآورد ،آنگاه که روزگار غرق در گمراهی و
تاریکی بود -2.خانۀ درخشان کعبه در زیر بار هواپرستی و جهالت بت پرستان هم کمر خم نموده بود -3.تا
اینکه پروردگار آسمان ،نعمت را بر آن گستراند و گرامیاش داشت و با میالد (علی(ع)) مقامش را بلند
نمود -4.بتان را از فراز خانۀ کعبه به زیر آورد و ا ّمت را از گرفتار شدن در گرداب س ّنتهای نادرست گذشته
رهانید - 5.آنگاه تاریکی و ظلمت از چهرۀ ماه زدوده شد و توحید و یکتاپرستی به جای شرک نشست.

وائلی ،تولّد علی(ع) را در کعبه ،پیش از آنکه مایۀ ُمباهات علی(ع) باشد ،افتخاری برای کعبه میداند

و ایشان را به گردنبندی که زینت بخش کعبه است ،تشبیه میکند:

 :2-2فراز دوم

ون َو ْض ِع َ
ك ِض ْم َن الْبَ ْي ِت َم ْن ِقبَ ٌة
َ -1و َك ُ
 -2ل َ ِك َّن َذل ِ َ
ون ب ِ ِه
أن يَ ُك َ
ك أَ ْح َرى ْ

فِ ْي َها بِتَأيي ِد
ِم ْن ُه بِال ْ ِج ْي ِد

َو قَ ْد َحبَ ْت َ
اء
ك َّ
الس َم ُ
ل ِ ْلبَ ْي ِت ف َْخ ٌر َو ِع ْق ٌد
(همان:ص )64

 -1زاده شدنت در درون خانۀ کعبه افتخار تُست و نشانۀ این است که آسمان تأییدت نموده است-2.
این اتّفاق بیش از آنکه افتخار تو بهشمار آید سزاوار است که افتخار خانۀ کعبه شمرده شود و همچون
گردنبندی بر گردن آن است.

شاعر ،در قصیدۀ «في محراب العشق» نیز به تولّد آن حضرت درداخل کعبه اشاره میکند و ایشان را

بهسان شمشیری میداند که کعبه همچون نیام ،وی را در برگرفته است .وی امام (ع) را بار دیگر به حضرت
ابراهیم(ع) تشبیه میکند که چهرۀ بت پرستی را از کعبه زدود؛

 :3-2فراز سوم
-1
-2
-3
-4

يَا َولِيَ َدا ً
َح َضنَ ْت
ام إِذَا َك َس َر ْت َها
غ َْي َر أَ َّن الأْ َ ْصنَ َ
روك َم ْه َدا ً َو قَ ْب َرا ً
إن َّ ُه ْم أَنْ َك َ
َكان َ ْت ل َ ُه ال ْ َك ْعبَ ُة ال ْ َغـ
بِال ْ َولي ِد َس ْيف ًا ف ََكان َ ْت

ـر ُاء
َّ
َج ْفنُ ُه
يَ ُد ُه

ور
َم ْه َدا ً َو ب َ ْيتُ َها ال ْ َم ْع ُم ُ
ور
َو ُه َو َس ْي ُف َها ال ْ َم ْش ُه ُ
ور
َز َّم ِح ْق ُد َها ال ْ َموتُ ُ

الر َص ِ
ور
َو ْ
اص َحتَّى ال ْ ُقبُ ُ
اص َط َل ْت ب ِ َّ
(همان :ص)74

 -1ای والدت یافتهای که کعبۀ درخشان و بیت اهلل گهوارۀ آن بوده است -2.خانۀ کعبه همچون غالفی،
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آن نوزاد را که شمشیر از نیام برآمدۀ خدا بود ،در میان گرفت -3.ا ّما آن زمان که دستانت بتها را در هم

شکست ،سینههای بت پرستان از بغض و کینه لبریز گشت -4.آنها تو را در گهواره و قبر انکار نمودند و
قبرها را با تیرهایشان به آتش کشیدند.
وائلی در مقام مدح ،در عین بهره گرفتن از عاطفهای راستین که از اعتقاد قلبی او سرچشمه نشأت
میگیرد ،حضرت علی (ع) را صاحب درک و فهمی بینهایت میداند که اندیشهها در ابتدا از شناخت او
ناتوان هستند ،ا ّما زمانی که کوچکترین نشانهای از وی مییابند ،بر جایگاه وی تأکید میورزند؛

 :4-2فراز چهارم

لي أَ َّن َم ْوقَ َع ُه
َ -1س ِجيَّ ٌة فِي َع ٍّ
َ
هي ُت إِلَى
 -2يَ َم ْمتُ ُه أ ْجتَلِي ِه فَانْتَ ْ
 -3يَا َم ْن إِذا َش َّذ ِذ ْه ٌن َع ْن ُه نَبَّ َه ُه
اع يُوقِ ُظ ُه
َ -4و َص َّو َت ال ْ ِف ْك ُر َو الإْ ِبْ َد ُ

ور غ َْي ُر َم ْف ُقو ِد
ِم َن ُّ
الش ُعو ِر ُح ُض ٌ
اه َم ْن ُضو ٍد
َط ْل ٍع ِم َن النَّ ْج ِم فِي َم ْعنَ ُ
ض فَبَ َّد َل ِم ْن نَفي لِتَأكي ِد
َو ْم ٌ
اع َم ْس ُدو ِد
َو ُر َّب ِذ ْهنٍ َعنِ الإْ ِبْ َد ِ

(همان:ص )63

 -1از ویژگیهای علی(ع) این است که جایگاه او در احساس و اندیشۀ آدمی ،حضوری همیشگی و
دائمی دارد -2.بر آن شدم تا علی (ع) را توصیف نمایم ،در آخر به آنجا رسیدم که دربارهاش بگویم :ذات
و حقیقت او ،ستارگان درخشانی را میماند که کنار هم چیده شدهاند -3.ای امامی که چون اندیشهای در
شناخت تو منحرف گردد ،پرتو نورت آن اندیشه را رهنمون میگردد .آنگاه به جای انکار با تمام وجود
ترا میپذیرد -4.اندیشه به صدا درآمده و ابداع و نوآوری وی را بیدار نموده ،چه بسا اذهانی (اندیشههایی)

که درِ نوآوری و ابتکار بسته است.

وائلی در مقام ستودن علی(ع) ،وی را «روح رسول اهلل» میداند که شایستگی قرار گرفتن در کنار
چنین گنجی را دارا بوده است؛

 :5-2فراز پنجم

َ
س َر ُس ِ
ول اهلل ِ َو ْه َو ب ِ َ
ال
 -1فَأنْ َت ن َ ْف ُ

ور َو إ ِْن َكان َ ْت ُم َق َّد َس ًة
َ -2و َما ُّ
الص ُخ ُ
الدنْيَا َك َرائ ِ ِم َها
ون بَني ُّ
 -3أَ َخذْ َت ُد َ
َ -4و َس ْو َف تَب َقى ب ِ َف ِ
رط ال ْ ُح ِّب أَ ْو َص َل ٍف
َ -5و ب َ ْي َن َهذَيْنِ أَنْ َم ٌ
اط تُ َسدِّ ُد ُه ْم

َ
وجو ٍد
ِم َرا ٍء أ ْث َم ُن َم ْخلُوقٍ َو َم ُ
اع َم ْر ُصو ِد
ب ِ َج ْن ِب َك ْن ٍز ِم َن الإْ ِبْ َد ِ
س ِم ْث ُل َ
ك َع ْن ب َ ْد ٍع ب ِ َم ْح ُسو ِد
فَ َل ْي َ
فِي ال ْ ِح ْق ِد َما ب َ ْي َن إ ِْطالَقِ َو تَ ِقييد
ِعنَايَ ُة اهلل ِ َع ْن َخ ْب ِ
ـط َو تَ ْع ِقيـ ِد
(همان:ص )65

103

 -1تو روح رسول خدا هستی و او بدون هر جدالی ،واالترین آفریده و موجود است -2.تخته سنگها
مقدس باشند در کنار گنجینهای با ارزش به چشم نمیآیند (منظور از گنج پیامبر و منظور از
هرچند که ّ
سنگ امام علی(ع) است) -3.تو همۀ کرامتها و بزرگواریهای دنیا را در خود جمع نمودی و مردمان که

از رسیدن به پایهی تو عاجز و ناتوان هستند به تو حسادت میورزند تا آنجا که هیچکس مانن ِد تو مورد
حسادت مردم قرار نگرفته است -4.ای علی (ع)! گروهی به تو عشق میورزند و بدون هیچ قید و شرطی

مقید و محدود میسازند -5.و میان
دوستت دارند و گروهی دیگر از روی خودبینی و حس ِد ظالمانه تو را ّ
این دو گروه (افراط کار و تفریط پیشه) ،گروهی است که عنایت پروردگار ،قدمهایشان را از لغزش و
اشتباه پیرامون امام (ع) در امان داشته است.
وائلی ،در مدح حضرت امیر قصیدهای دیگر با عنوان «مع اإلمام علی» ،سروده است که در آن ،وجود
شدت ابتهاج ،ح ّتی انسانهای نکته سنج و تیزهوش
این امام معصوم را غرق در نوری توصیف میکند که از ّ
نیز قادر به یافتن دروازهای که به حقیقت ایشان رهنمونشود ،نیستند؛

 :6-2فراز ششم

ور ُك َّل َم ْع َ
ناك َحتَّى
 -1غ ََم َر ال ُّن ُ
سفِيال ْ َك ِ
لش ْم ِ
س َوفِي َم ْعـ
ونغ َْي ُرا َّ
 -2ل َ ْي َ
 -3ل ِ َم َعان َ َ
يك أَل ْ ُف ب َ ٍ
اب
اب َو ب َ ٌ
ب ِم ْن ُرؤ َ
َاك يَ َرا ِعي
 -4فَ ِإذَا َع َّ

زين ال ْ َخ ِم َ
يل ب ِ ْض ُع ُو ُرو ٍد
 -5قَ ْد يُ ُ

اح
اع َد ْر ُب َ
َض َ
الخ َطا َع َلى اللَّ َم ِ
وس الضَّ ِ
ـنَ َ
الش ُم ِ
واحي
ون ِم َن ُّ
اك َك ٌ
يَا تُ َرى أَ ْي َن يَ ْنتَهِي ِم ْفتَ ِ
احي
فَتَ َغنَّى و غ ََّر َد ْت أَل ْ َو ِ
احي
اح
ان ُك ُّل ُه ِم ْن أَقَ ِ
َك ْي َف ل َ ْو َك َ
(همان:ص )68

 -1نور همچون هالهای تمام وجودت را فرا گرفته است تا آنجا که امکان اشتباه و خطا در مورد حقیقت
تو برای هوشمندان وجود ندارد -2.در هستی ،غیر از یک خورشید ،خورشید دیگری وجود ندارد حال آنکه در
وجود تو جهانی از خورشیدهای درخشان است -3.برای درک معانی تو هزار و یک در وجود دارد ،آیا کلید
فهم من به جایی میرسد!؟ -4آن هنگام که قلم من از اندیشههای تو لبریز میگردد به همراه لوح و کاغذ،
آواز شادی سر می دهد -5 .گاهی اوقات چند گل ،بوستان را زینت میدهد ،ا ّما اگر خود بوستانُ ،پر از گل

بابونه باشد چه؟

وائلی ،مقام حضرت علی(ع) را باالتر از آن میداند که شعر او چیزی بر مقامش بیفزاید ،بلکه در
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توصیفی حکیمانه ،امام (ع) را همچون خورشیدی میداند که نور اندک فتیلۀ چراغ ،چیزی به درخشش
آن نمیافزاید؛

 :7-2فراز هفتم

وك َم ِ
يد يَ ْج ُل َ
اج ْئـ
 -1إِنَّنِي َو ال ْ َق ِص ُ

يما َع َل ْي َها
زيد ُّ
َ -2ه ْل تَ ُ
موس فِ َ
الش َ
يح ف ََما أَنْـ
 -3لاَ َو لاَ ِج ْئ ُت ل ِ ْل َم ِد ٍ
َ -4و َس َجايَ َ
ات ب ِ ُط ْه ٍر
اك ُم ْف َع َم ٌ

ك َشيئ ًا ُص َد ِ
ـتلِيُ ْض ِفي َع َل ْي َ
احي
ُ

اح
ِم ْن ُش َع ٍ
اع ذُبَال َ ُة ال ْ ِم ْصبَ ِ
اح
َ
يــر ل ِ َم ْد َحـ ِة ال ْ َم َّد ِ
ـت فَ ِق ٌ
اح
فِي ُو ُض ٍ
اج ل ِ إْلِيْ َض ِ
وح َما ْاحتَ َ
(همان:ص )69-68

 -1این قصیده اگرچه سیمای تو را آشکار میسازد ا ّما برای آن نیست که چیزی بر مقام تو بیفزاید-2.

آیا پرتو ناچیز فتیلۀ چراغ ،چیزی بر نور پر فروغ خورشید می افزاید؟!  -3نه ،و من نیامدهام تو را ستایش
کنم که تو به ستایش ستایشگر نیازی نداری -4.سجایای تو ُپر از پاکی و روشنی است و نیازی به روشن

نمودن و تفسیر ندارد.

غلو
وائلی ،همچنین در قصیدۀ «أبی تراب» به مدح و ستایش امام (ع) پرداخته است و میگوید که ّ

کنندگان در حقّ ایشان کوتاهی کردهاند و اسراف کنندگان در مدح او بسیار بخیل هستند .او کسی است
که همتا و نظیری ندارد و سرآمد همۀ کسانی هست که در کتابها وصف شدهاند؛

 :8-2فراز هشتم

 -1فَ ِإذَا ال ْ ُمبَال ِ ُغ فِي ُعال ََك ُم َق ِّص ُر
َ -2و إِذَا َ
ون ِعيَان ِ ِه
عمال َُق ُد َ
بك ال ِ ْ
َ -3و إِذَا الَّذي ل َ َ
ك بِال ُّن ِ
الص َدى
فوس ِم َن َّ
ان أَنْ َت فِي أَبْ َعا ِد ِه
 -4ف ََس َما َز َم ٌ
 -5آ َ
الؤ َ
الدنَا
اء َط َّوقَ ِت ُّ
ُك الْبَ ْي َض ُ

َو إِذَا ال ْ ُمبَ ِّذ ُر فِي َسنَ َ
اك َظنِ ْي ُن
يخ َو التَّ ْد ِويْ ُن
َما قَ ْد َر َوى التَّا ِر ُ
ن َ ْز ٌر َو إِن ّ َ
ك بِالأْ َ َشدِّ قَ ِم ْي ُن
َو َع َ
كان أنْ َت فِي ِه َم ِك ْي ُن
ال َم ٌ
فَ َل َها َع َلى ذ ََم ِم ال َّز َم ِ
ون
ان ُديُ ُ
(همان:ص )84-83

 -1به ناگاه یافتم که غالیان ،در حقّ تو کوتاهی ورزیدهاند و تفریط گران نسبت به تو ،بدگمان
هستند -2.دریافتم که تو از همۀ کسانی که نامشان در تاریخ ذکر گردیده برتر و واالتری -3.و دریافتم
که بازتاب حقیقت تو در دلهای مردم بسیار کمتر از آن چیزی است که شایستهاست باشد (حقیقت تو از
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آنچه که در دلهای مردم است باالتر است) -4.زمان و مکانی که تو در ابعاد آن جای گرفته باشی برترین
و عالیترین زمان و مکان است -5 .نعمتهای درخشان تو ،دنیا را فرا گرفته است و به همین سبب ،زمان
وامدار توست.
حس شگفتی و ستایش وائلی نسبت به امیرالمؤمنین (ع) ،قصیدههای او
دوستی و عاطفۀ صادقانه و ّ

را بهاین درجه از تأثیرگذاری رسانده است .وی در مقام ستایش علی(ع) ،خود را در برابر بزرگی چون
وی ،کوچک میداند و از امام به خاطر کالم قاصرش ،طلب چشمپوشی دارد و با عاطفۀ راستینش که قلب
مخاطب را با خود همراه میسازد ،ارادت خود را به مقام معنوی امام (ع) ،در قالب شعر ترسیم میکند:

 :9-2فراز نهم

 َير
ال تَ ُل ْمنِي إن َخانَنِي التَّ ْعبِ ُ
نى
 -2أَنْ َت ِم ْل ُء ُّ
الد ُهو ِر َح ْج َم ًا َو ْ
مع ً
 -3ب َ ْي َد أَن ِّي أَل ْ َق َ
اك فِي أُفُقِ ال ْ ِع ْشقِ

ف ََمتَى يَ ْحتَوِي ال ْ َكبِ ْي َر
ض َما َح َو ْت ُه
َو أَنا ب َ ْع ُ
اش
َك َما يَ ْلتَ ِقي ال ْ ِف َر َ

غير
َّ
الص ُ
ور
ُّ
الد ُه ُ

ور
ال ُّن ُ
(همان:ص )73

 -1مرا سرزنش نکن اگر سرودههایم آنطور که شایستهی توست ،ح ّقت را ادا ننموده؛ زیرا کجا یک
ظرف کوچک می-تواند مظروف بزرگی را در خود جای دهد؟!(تشبیه ضمنی) -2تو به گسترۀ تمامی

تاریخی ،حال آنکه من تنها جزء کوچکی از روزگاران هستم -3.من در آفاق عشق ،چنان ِگرد تو میچرخم
که پروانه بر گرد نور.
وائلی ،غدیر و امامت علی(ع) را موجب کامل شدن دنیا میداند .وی واقعۀ غدیر را اتّفاقی با برکت
میداند که دنیا مانند آن را به خود ندیده است و بهترین ارمغان برای اندیشههایی است که تشنۀ شناخت
هستند:

 :10-2فراز دهم

الدنْيَا ف ََأن َّ َق َها
َ -1و ُم ْب ِد ٍع َم َّر ب ِ ُّ
ام ُم ْج ِدب َ ٌة
 -2أَ َط َّل َو ال ْ َك ُ
ون َو الأْ َي َّ ُ

ِض َع ْن
 -3ف ََك َ
يف َعا ِط َش ٌة تُ ْعر ُ
َ -4و َط ْل َع ٌة ل َ ْم تَ َز ْل ل ِ آْل ِن ِ
ناض َر ًة
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ارب ِ َها
َاستَ َج َ
َ -5م َّر ال ْ ُخ ُلو ُد َع َل ْي َها ف ْ

ِم ْن ِس ْح ِر ِه ب ِ َك َم ٍ
ال غ َْي ِر َم ْع ُهو ِد
فَبَ ْر َع َم النَّ ْب ُت َحتَّى فِي ال ْ َج َ
ال ِم ْي ِد
ان بِال ْ ُجو ِد
ُم َص َّر ٍد يَ ْرف ُُد الأْ َ ْذ َه َ
َو ِج ْب َه ُة ال َّد ْه ِر َم أْ َ
لى بِالتَّ َجا ِع ْي ِد
ِم َن ال ْ َفنَا ِء ف ََمنَّ ْت ُه بِتَ ْخلِ ْي ِد

(همان:ص )63

 -1امامی که با ابداع و نوآوری سحر آمیز خود جهان را به گونهای بیسابقه زیبا نمود و کمال بخشید.
 -2پس از آنکه روزگار ،خشک و بیحاصل بود ،غدیر خم همچون باران ُپر آب آنچنان بارید که بر تخته
سنگها هم گیاه سبز گردید(اشاره به خیر و برکت غدیر خم) -3.چگونه ذهنهای تشنه از اندک آبی که
میتواند بهآنها حیات دوباره ببخشد سرباز میزنند (اشاره به غدیر خم که در حقیقت به معنای برکۀ آب
است) -4.و چهرهای که همانند خورشید برآمد و تا به امروز شاداب و تازه باقی مانده است ،در حالی که
پیشانی روزگار ُپر از چین و چروک گشته است -5.جاودانگی از ترس فنا و نیستی به امام(ع) پناه آورد
و امام(ع) آن را به جاودانه بودن امیدوار نمود.

وی سپس به انکار غدیر از سوی ناآگاهان و مخالفان اشاره میکند و بر این عقیده است که پس از
رحلت رسول خدا (ص) ،حادثۀ غدیر ،مورد انکار قرار گرفت و آن چه را که در پیش چشم همه اعالم
شده بود ،کتمان نمودند .آنان ح ّتی میالد ایشان را در کعبه ،در هالهای از ابهام می دانند در حالی که این
واقعیتها در منابع معتبر خود آنان نیز ،ذکر شده است؛
ّ

 :11-2فراز یازدهم

 -1يُ ْؤ ِذي ال ْ َح َقي َق َة أَ ْن يَ ْط َغى أَبَا َح َسنِ
أن َمول ِ َد َك الْـ
َ -2و أَ ْن يُ َما ِري فَر ِْي ٌق ْ
 -3فِي ِح ْينِ أَ ْثبَ َت َهذَا فِي َوقَائِه ِْم

اء ُم ْبتَ ِع َدا ً
س َم ْن َع ِش َق ال َّظ ْل َم َ
َ -4و ل َ ْي َ

ور َع َلى َواقِ ٍع بِال ْ َع ْينِ َم ْش ُهو ِد
ُز ٌ
ونبِالْبَ ْي ِتفِي َد ْح ِ
ض َوتَ ْف ْني ِد
ـم ْي ُم َ
َ
ون َو آ َ
شد ال ْ ُمتُ ِ
ال ُف الأْ َ َسان ِ ْي ِد
َح ُ

الش ُم ِ
وس َع َلى َوتَ ٍر ب ِ َم ْح ُمو ِد
َعنِ ُّ

(همان:ص )64

واقعیت اباالحسن (علی(ع)) که با چشم هم
 -1برای حقیقت دردآور است که فریب و تزویر بر
ّ

قابل رؤیت است ،غلبه نماید -2.و گروهی سعی کردند میالد با سعادت تو را در خانۀ خدا ،در هالهای از
ابهام فرو برند و تکذیب کنند -3.در حالی که متون فراوان و هزاران سند این رخداد را در تاریخشان ثبت
نموده است -4.به راستی آنکس که به ظلمت عشق میورزد و از خورشیدها به دور است ،طریق مطلوب
و شایستهای را در پیش نگرفته است.
وی امام(ع) را ،امام جانها میداند که نیازی به برگزیده شدن در شورای تعیین خلیفه ندارد و ترسی از
اقدامات مخالفان ندارد چون در نهایت زهد و توانایی معنوی قرار دارد؛
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 :12-2فراز دوازدهم

اك أَ ْكبَ َر ِم ْن َح ِ
أر َ
ديث َخ َ
الفَ ٍة
َ -1و َ

 -2ل َ َ
ك بِال ُّن ُف ِ
ون ل َ ْو
ام ٌة فَيَ ُه ُ
وس إ َِم َ
او ًة
 -3ف ََد ِع ال ْ َم َعا ِو َل تَ ْزبَئِ ُّر قَ َس َ

َ
ون
ار ُ
يَ ْستَ ُ
امها َم ْر َو ُان أ ْو َه ُ
َع َص َف ْت ب ِ َ
يين
ك ُّ
ورى أَو التَّ ِع ُ
الش َ
ين
اء َمتِ ُ
َو َض َر َاو ًة إِ َّن الْبَنَ َ
(همان:ص )82

 -1شأن تو را از مسألۀ خالفتی که مروان یا هارون بر سر آن به داد و ستد نشستهاند ،بسیار برتر و واالتر
میدانم -2.تو همواره بر جانهای مردم پیشوا و امامی پس باکی نیست اگر طوفان «شورا» یا «تعیین خلیفه»
اهمیتی ندارد -3.بگذار تا کلنگهای نفاق و کفر ،با قساوت و درنده خویی ،برای کوبیدنت باال
بر تو وزیدّ ،
روند؛ اما سرای عظیم امامت تو را تزلزلی نیست.

شاعر ،امیرالمؤمنین را ذخیرهای ارزشمند برای همۀ مسلمانان میداند و از این روزنه ،مسلمانان را به
وحدت و برادری با محوریت امام علی(ع) فرا می خواند؛

 -1أَنْ َت ل ِ ْل ُم ْسلِ ِم ْي َن ُط َّرا ً َر ِص ْي ٌد

اح
اوون فِ ْي ِه بِالأْ َ ْرب َ ِ
يَتَ َس َ
(همان:ص )69

تو ذخیرهای برای همۀ مسلمانان هستی و همه از این ذخیره ارزشمند سود یکسان میبرند.
شر دشمنان ،دیده شود تا
وائلی ،به گونهای حکیمانه بیان میکندکه باید تفاوتهای میان خیر امام(ع) و ّ

دیگران ،راه درست را دریابند و فریب ظاهرسازی جریانهای منحرف را نخورند:

 :13-2فراز سیزدهم

احوا ف ََما َر َج ُعوا
 -1قَالُوا ذ َُروا َم ْن َر ُ
اختَ َل َف ْت
اح َو ْ
 -2و ل ِ ْل ِخالفَ ِة َع ْه ُد َر َ
الخ ْب ُث فِي ُص َو ٍر
 -3فَ َغا َظنِي أَ ْن يَ ِج ْي َء ُ

 -4فَ ِإن َّني ل َ ْس ُت ِم َّم ْن َح َّط فِي ِد َمنٍ
ْ
اس ِم ْن قِيَم
 -5لَكنَّني قَ ْد قَ َرأ ُت النَّ َ
الش ُّر ُم َّط َر ُد
 -6فَال ْ َخ ْي ُر يَ ْب َقى َو يَ ْب َقى َّ
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وم ًا َو َما ن َ ْف ُع َز ْر ٍع غ َْي ِر َم ْح ُصو ِد
يَ َ
ُرؤ ًَى ف ََما ل ِ َخلِيلٍ أَ ْو لِنَ ْم ُرو ِد
بَرِيئَ ٍة ُر ِس َم ْت فِي ُس ْو ِء َم ْق ُصو ِد
َ
دي ِد
أ ْو َم ْن تَ َح َّو َل َع ْن َج ْم ِع لِتَ ْب ْ
ِم ْن ُدون ِ َها ال ْ َك ْو ُن ف َْو َضى فِي ال ْ َمقال ِ ْي ِد

التَّ ْعريف َما ُغيِّرا يَ ْو َم ًا بِتَ ْح ِد ْي ِد
(همان:ص )66

 -1گفتند رها کنید یادآوری آنها را که رفتند و هرگز باز نمیگردند .کاشتنی که محصول به همراه

ندارد ،چه سودی دارد؟ -2دوره خالفت دیگر سپری گشته است و دیگر نه از آن ابراهیم خلیل است و نه
از آ ِن نمرود! - 3مرا به خشم آورد اینکه انسانهای خبیث در ظاهری بیگناه ،خباثت به خرج میدهند و
مقصود بد دارند -4.من از آن دسته مردمان نیستم که در خرابهای ساکن می گردد و از مردم فاصله میگیرد

تا تفرقه افکنی نماید - 5.ا ّما من برای مردمان ارزشهایی را خواندم که بدون آن ارزشها ،جها ِن هستی گرفتار
شر هر دو بدون استثنا باقی خواهند بود و هیچگاه تعریف و حدود
هرج و مرج و پریشانی است -6 .خیر و ّ
شر است)
شرّ ،
آنها تغییر نخواهد کرد( .اشاره به اینکه خیر تا ابد ،خیر است و ّ

هم او در ابیات زیر ،به نقد وصف چالشها و دشواریهای پیش روی امام(ع) در حوزههای دینی ،سیاسی،

فرهنگی و اقتصادی میپردازد؛

 :14-2فراز چهاردهم

ص ال ْ ِح ْق ُد أَ ْن يُ َس َّمى قَبيح ًا
َ -1ح َر َ
بش َو ْج ٌه
 -2فَ ِإذَا َما رقَ ْق َت أَ ْو َّ
َ -3و ْاستَ َزا ُدوافَ ِق َ
يل َ
ال َرأيفِيال ْ َحر
الر ْأ ُي قِ ْر َم ًا
َريب ْ
َ -4و غ ٌ
أن يَ ُعو َز َّ
أی َرقِ ْي ٌع
 -5أَ َعلِ ٌّي يُ ْؤ ِذي ِه َر ٌ
الم َش ّو َه ِ
ات ب َ ِدي ٍه
َ -6و ال ْ ُو ُجو ِه ُ

َما ب َ َم ْعنَاك ِمن ِح َس ٍ
ان ِمال َِح
قِ َ
اح
لعاب َ ٌة
كثير ال ْ ِم َز ِ
يل تِ َ
ُ

اح
ِب ل َ ُه ُرغ َْم أَن َّ ُه ابْن َك َف ِ
اش ب َ ْي َن ال ْ َقنَا و ب ِ ِ
اح
َع َ
يض ِّ
الص َف ِ
لإِ بْنِ َع ٍ
اح
اص ْأ ْو ِكذْ ب َ ٌة ِم ْن َس َّج ِ
ل َ َص َق َها ال ْ َع ْي ُب بِال ْ ُو ُجو ِه ِ
اح
الصبَّ ِ
(همان:ص )70-69

 -1دشمنی و کینه حرص میورزید که ویژگیهای زیبا و دلپذیر تو را زشت و قبیح بنمایاند -2.به همین
جهت زمانی که نرمخو و خوش خُ لق بودی و چهرهای شاد و بشاش داشتی ،میگفتند بیش از اندازه اهل
شوخی و بازیگوش هستی!  -3پا را از این هم فراتر نهادند و گفتند توانایی فکری در جنگ نداری ،در حالی
که تو فرزند مبارزه و جنگی -4.عجیب است انسان عظیمی که در میان نیزهها و شمشیرهای ّبران زندگی
کرده است ،فاقد رأی و نظر در امور جنگی باشد!  -85آیا شخص عظیمی همچون علی با اندیشهها و سخنان

به هم بافته شدۀ عمروبنعاص و یا دروغهای سجاح آزرده میشود و میدان جنگ را خالی میکند -6.و نیز
صورتهای زشتی که عیب آشکار خود را به آن چهره های نورانی و زیبا نسبت میدهند.
وائلی ،همچنین در قصیدۀ «أبی تراب» به کینه و حسد دشمنان امام علی (ع) اشاره میکند که در زمان
حیات وی و پس از شهادت آن حضرت(ع) کوشیدهاند نام و یاد آن امام واالمقام را پنهان نمایند؛
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 :15-2فراز پانزدهم

ِ -1ح ْق ٌدإِلَى َح َس ٍد َو ِخ َّس ُة َم ْع َد ٍن
َ -2ر ُامو ب ِ َها أَ ْن يَ ْدفِنُ َ
وك فَ َهال َ ُه ْم
َ -3وتَو َّه ُمواأَ ْنيُ ْغ ِرقُ َ
وكب ِ َش ْت ِمه ِْم

َم َط َر ْت َع َل ْي َ
ون
ك َو ُكلَّ ُه َّن َهتُ ُ
ُون
أَ ْن َعا َد َس ْعيُ ُه ْم ُه َو ال ْ َم ْدف ُ
ين
أَتَ َخ ُ
اف ِم ْن َغرقٍ َو أَنْ َت َس ِف ُ
(همان:ص)85

 -1کینه و حسادت و خُ بث طینت همچون باران پر آب بر تو باریدن گرفت -2.خواستند با تبليغات
سوء تو را از میان بر دارند ا ّما سخت به وحشت افتادند آنگاه که تبلیغات خود را نابود شده یافتند -3.گمان

کردند با ناسزاگویی میتوانند تو را غرق کنند (تو را غرق در ناسزا کنند) ا ّما آیا تو از غرق شدن باکی

داری؟ در حالی که تو خودت کشتی نجات هستی؟! (تشبیه ضمنی).

وائلی به ژرفای تاریخ می رود و با بیان انحراف اعتقادی معاویه و گرایش وی به لهو و لعب – که

ابیات زیادی را برای تأکید این انحرافات اختصاص داده است – لُزوم قیام ،علیه معاویه را به خاطر اسالم،
اینگونه تحلیل میکند:

 :16-2فراز شانزدهم

يم ف ََأتْ َر َع ْت
 -1بُيُ ٌ
وت تَبَنَّا َها النَّ ِع ُ
وت تَ ْن ِص ُب ال ِق ْد َر فَا ِرغ ًا
َ -2و بَاتَ ْت بُيُ ُ

َاستَ َف َّز ِح َفا ُظه
َ -3رأی ُك َّل َهذَا ف ْ

َم َق ِ
اص ُر َها ل َ ْه َوا ً َع َلى ال ْ ِغ ْي ِد تُ ْض ِفي ِه
الصبي َو تُ ْلهِي ِه
َعلِى النَّار َكي تُ ْغرِي َّ
ين ُس ْم َر َع َوالِي ِه
ف ََأ ْش َر َع فِي ِص ِّف َ
(همان:ص )81-80

 -1خانههای (امویان) ،سرشار از ناز و نعمت است و در بالکنهای قصر ،لهو و لعب و کامروایی
با زنان حوریوش و زیبا روی فراوان انجام میگیرد -2.و در مقابل ،خانههایی است که از فرط فقر و
نداری ،دیگهای خالی از غذا بر روی اجاق مینهند تا با این کار فرزندان گرسنه و بیقرار خود را بفریبند
و سرگرم نمایند -3.همه اینها را دید ،پس خشمش به جوش آمد و در جنگ ص ّفین ،نیزههای بلند و
گندمگون را با خون امویان سیراب نمود.

وائلی در برخی از علویاتش ،زبان به شکایت از روزگار می ُ
گشاید و در «تشبیه ضمنی» میگوید که

روزگار در دشمنی با علی(ع) اسراف کرده ،و از این رو ،میان روزگار و امام (ع) ،هیچ گونه صلح و آشتی
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برقرار نمیگردد ،همچنان که بامداد روشن با شب تیره ،هیچ گونه وحدت و سنخیتی ندارد؛

 :17-2فراز هفدهم

 -1أَ ْس َر َف ال َّد ْه ُر فِي ِع َدائ ِ َ
ك َحتَّى
-2وتَ َص َّدىلأِ َ ْنيُ َسا ِو َ
يكبِالأْ َ ْدنَى

 -3إن َّ َها ن َ ْكبَ ُة ال ْ َم َقاييِس فِينَا
س ب َ ْي َن اإلِثنَ ْينِ َو َح َد ُة ِس ْن ٍخ
 -4ل َ ْي َ
َ -5و تَ َجنَّي َع َلى َم َ
واليك بِالْتَ ْك ِفير

س ب َ ْي َن الإْ ِ ْثنَ ْينِ ِم ْن إ ِْصال َِح
ل َ ْي َ
َو يُ ْدني ُش َّم ُّ
اح
الذرا لِلبِ َط ِ

َ
فاح
اس ال ْ ُخرنوب بِال ُّت ِ
أ ْن يُ َق َ
اح
ب َ ْي َن ل َ ْيلٍ ُم َعتَّ ٍم َو َصبَ ِ
َو ُّ
اح
اوي ال ْ َوقَ ِ
الظ ْل ِم َو ال َّد َع َ
(همان:ص )71

 -1روزگار در دشمنی با تو زیاده روی نموده تا آنجا که میان این دو اصالحی دیده نمیشود -2.تالش

نمود تا تو را با فرومایه مساوی کند و قلّۀ رفیع تو را با سرزمینهای پست همسان نماید -3.این از بدترین
مقایسهها در میان ماست که خرنوب را با سیب مقایسه نماییم -4.بین این دو ،سنخیت و یکسانی وجود
ندارد همانطور که میان شب تاریک با صبح روشن ،شباهتي نیست -5.روزگار با اتّهام تکفیر و ستم و
دعاوی زشت بر دوستداران تو نیز ،ستم کرد)
در شعر دینی وائلی ،به نمونههایی از حضور امام(ع) در جنگهای تاریخ صدر اسالم ،اشاره شده است؛
جنگ بدرُ ،أحد ،هراس ،خیبر ،نهروان و ص ّفین .افزون بر این ،به شجاعت و دالوریهای امام علی(ع) اشاره
میکند که ،کافران و فاجران و منافقان را به هالکت رسانده است؛

 :18-2فراز هجدهم

َ
ذُر َشان ِ َ
ئيك ب ِ ِف ْعلِه ِْم
َ -1و َ
رج ْع ُت أ ْع ُ
ُ
راس َو َخ ْيبَ ٌر
 -2ب َ ْد ٌر َو أ ُح ٌد َو ال ْ َه ُ
ْ
يح ب ِ َها َو يُ ْن ِد ُر كا ِه ٌل
س يُ ِط ُ
َ -3رأ ٌ
َ -4هذَا َر ِص ْي ُد َك بِال ُّن ُف ِ
وس ف ََماتُ َرى

كين
وح َو ِّ
الس ُ
ف ََمتَى الْتَ َقي ال ْ َمذْ ب ُ ُ
ين
َو النَّ ْه َر ُ
وان َو ِم ْث ُل ُها ِص ّف ُ

رنين
َو يَ ٌد تُ َج ُّذ و يُ ْج َد ُع ال ْ ِع ُ
أَيُ ِح ُّب َ
ون
وح َو ال ْ َم ْط ُع ُ
ك ال ْ َمذْ ب ٍ ُ
(الوائلي2005 ،م:ص )85

 -1بازگشتم و دشمنانت را در کارهایی که با توکردند معذور داشتم ،چگونه سر بریده میتواند با دشنه،
سر سازگاری داشته باشد؟(امام علی(ع) را به چاقو و دشمنان را به حیوان مذبوح تشبیه کرده است) -2.در
نبردهای بدر ،احد ،هراس ،خیبر ،نهروان و نیز ص ّفین  -3سر ها را جدا نمودی ،کتفها را از جا بر کندی
و دستها را قطع و بینیها را بریدی!  -4این است اندوختۀ تو در روح و جان مردم ،پس؛ آیا کافران کشته
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شده ،و منافقا ِن زخم خورده ،تو را دوست میدارند؟ (وائلی علّت کشته شدن امام علی(ع) را شرکت آن
حضرت در جنگهای صدر اسالم می داند).
شاعر در قصیدۀ «أبيتراب» به زهد و ساده زیستی امام علی(ع) ،اشاره میکند و آن را می ستاید؛

 :20-2فراز نوزدهم

تَ ْك ُسو َو أَنْ َت قَ ِط ْي َف ٌة َم ْرقو َع ٌة

موت ِمن ُج ْو ٍع َو أَنْ َت ب َ ِط ْي ُن
َو تُ ُ
(الوائلي2005 :م:ص )84

ای امام! تو لباسهای زبر و خشن و وصله دار می پوشی و با وجود فربهی شکم نزدیک است از
گرسنگی جان دهی(.اشاره به فربهی و چاقی امام(ع))
اخالق نمونه و درخشان امام علی(ع) ،نهال پر طراوتی بود که از دو سرچشمه سیراب شد ،بالندگی
مبدل گردید که سایهاش ،آفاق جهان را درنوردید.
گرفت و بارو بَر داد و به درختی تناور و سایه گستری ّ
نخستین این دو سرچشمه ،سرچشمۀ لطف الهی بود که او را از موهبتهای ّفیاض خویش برخوردار ساخت.

و دیگر سرچشمه ،وجود مبارک پیامبراکرم(ص) بود که علی(ع) با گذراندن دوران کودکی و نوجوانی

خود در کنارش ،توانست از فیض تربیت در دامان بزرگترین مربّی و معلّم سراسر تاریخ بشریّت برخوردار
شود؛

 :20-2فراز بیستم

َ -1و تَر ُِّق َحتَّى فِ َ
يك ُد َعاب َ ٌة
ُ -2خ ُل ٌق أَقَ ُّل ن ُ ُعوتِ ِه َو ِص َفاتِ ِه

و
أَ َّن

تَ ُف ُّح َحتَّى يَ ْف َز ُع التِّن ِّْي ُن
ون
ال ْ َجال ََل ب ِ ِم ْثلِ ِه َم ْق ُر ُ
(همان:ص )84

 -1در معاشرت چندان نرم و مهربانی که گویند شوخ طبع است(کنایه از اینکه منافقان میگفتند:
علی(ع) جوان و شوخ طبع است و شایستگی خالفت ندارد) و در پایمردی بر حقّ همچون مار با صالبتی
هستی که از صدای نیش آن همۀ مارهای تنومند میگریزند -2 .این است اخالقی که کمترین وصف آن،
همراه بودن آن با عظمت و جالل و شکوهمندی است.

وائلی ،در قصیدۀ «أبي تراب» پس از ذکر ابیاتی چند در ستایش علی(ع) ،بخشی از اقدامات وی نیز که

بیانگر رفتار سنجیده وی در احوال مختلف است ،از نظر دور نمیدارد و بیان میکند که حضرت علی(ع)
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در میدان مبارزه و جهاد ،دالوریهای بسیاری انجام داده ،و در هنگام صلح نیز ،به بهترین صورت به پیمانها

وفادار بوده است .صبحگاهان بر منبر ،سخنان تأثیرگذار بر زبان میرانده و شب هنگام و در محراب نماز،
با نالههای جانگداز در آستان الهی قرار میگرفته است:

 :21-2فراز بیست و یکم

-1فِيال ْ َح ِ
ربأَنْ َتال ْ ُم ْستَ َح ُّم ِم َنالدِّما
الص ْب ُح أَنْ َت َع َلى ال ْ َمنَاب ِ ِر ن َ ْغ َم ٌة
َ -2و ُّ

ون
ين و ال َّزيتُ ُ
َو ِّ
الس ْل ِم َو أَنْ َت التِّ ُ
َو اللَّ ُ
يل فِي ال ْ ِم ْح َر ِ
اب أَنْ َت أَن ِ ْي ُن
(همان:ص )84

 -1در جنگ از خون دشمنان ،بدنت را ح ّمام میدهی و در صلح همچون ،انجیر و زیتون رمز و نماد

دوستی و مهربانی هستی -2.سپیده دمان ،بر منابر ،نغمهی دالویزی؛ و شامگاهان در محراب عبادت ،نالۀ
جانگداز.
وضعیت جامعۀ زمان امام (ع) را ،سیاه و نامطلوب ترسیم میکند و در مقام مدح ،امام را مشعل
وائلی،
ّ

مدتها در نادانی زیستهاند .سپس از بیپشتوانه ماندن امام و در نتیجه ،واگذاری
هدایت مردمی میداند که ّ
زمام خالفت به دست معاویه که صالحیتش را نداشت ،گلِه میکند؛ زیرا موجب آن شد که ملّت در سایۀ

ترس و ستم باقی بمانند و ثروتها در نزد ستمکاران ،اندوخته گردد و دین به خطر اُفتد:

 :22-2فراز بیست و دوم

َ
شعلاَ ً
علي يَ ْح ِم ُل ال ْ ُه َدى ِم َ
 -1أ َط َّل ٌّ
 -2أَس َّ َ
ام ُه
ف فَأ ْع َطى لإِ ِبْنِ ِه ْن ٍد ِز َم َ
َ
َ
اق َوفِيال ْ َم ِ
الأثَ َر ٌة
-3فَ ِفي َّ
الش ْع ِبإِر َه ٌ

ل ِ َش ْع ٍب تَ َما َد َي فِي ِظلاَ ٍل َو َد ِ
اجي ِة

ف ََض َّل ب ِ ِه فِي َم ْه َم ٍه ِم ْن فَيافِي ِه
الدينِ َمافِي ِه
اب َوفي ّ
الح ْك ِمإ ِْر َه ٌ
َوفِي ُ
(همان:ص )80

مدتهای مدیدی است که در تاریکی و
 -1علی(ع) ،مشعل هدایت را در میان قومی حمل میکند ،که ّ

ظلمت شب را بسر می برند -2.آنگاه که ملّت زمام امورش را به پسر هند سپرد ،به سوی پستیها سقوط کرد

و در بَر ُهوت گمراهی رها گردید -3.ملّت را دچار رنج ساختهاند و اموال آنها را از آ ِن خویش نمودهاند ،با
ایجاد ترس و ُرعب حکومت کنند و دین خدا به این روز افتاده است!

وائلی در تشبیهی ضمنی که سرشار از حکمت است ،چنین بیان میدارد که اگر روزگار با همۀ

فراخیاش بر علی(ع) تنگ گردد ،جای شگفتی نیست؛ زیرا همان گونه که نمیتوان خورشید را جامه
پوشاند و دریا را در پیمانه کرد ،علی (ع) را نیز نمیتوان در حصار تنگ دنیا جای داد؛
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 :23-2فراز بیست و سوم

اق َع ّما
ان إ ِْن َض َ
وم ال َّز َم َ
 -1لاَ أَل ُ ُ
 -2فَمح ٌ َ
س ثَوب َ ًا
بس َّ
ُ َ
الش ْم َ
ال أ ْن تَ ْل َ
 -3تَنَا َد ْت ب ِ َأ َّن ن َ ْه َج َ
ك قَ ٌ
ول
ال ف ََما أَنْ َص َف ْت َ
َ -4
ك َو اهللُ يَ ْد ِري
 -5أَ ْس َر َف ال َّد ْه ُر فِي ِع َدائ ِ َ
ك َحتَّى

اح
أَنْ َت ِم َن
الح ُجو ِم ال َف َس ِ
ُ
اح
ار فِي أَ ْق َد ِ
أَ ْو تَ ٌص َّ
ب الْبِ َح َ
اح
وه َو َما ب ِ ِه ِم ْن َص َح ِ
ن َ َسبُ ُ
اريخ بِا ِ
اح
َص َف َحات التَّ ِ
إلف َْص ِ
س ب َ ْي َن ا ِ
إل ْثنينِ ِم ْن إ ِْصال َِح
ل َ ْي َ
(همان:ص )71-70

 -1اگر زمانه تاب تح ّمل حجم وسیع و گستردهی تو را ندارد ،او را مالمت نمیکنم -2.محال است

که بر تن خورشید جامهای بپوشانی و یا آب دریاها را در جامی کوچک جای دهی -3.جانها ندا دادند که
سخنان تو در (نهج البالغه) و حکمتهای استوار و صحیح آن را سرلوحۀ خود قرار دادهاند -4 .خدا گواه است
مظلومیت تو را بازگو نکرد -5.روزگار در
که صفحات تاریخ ،انصاف را دربارهات رعایت ننمود و حقیقت
ّ

دشمنی با تو چنان زیاده روی نموده که امید دوستی میان تو و روزگار هرگز نمی رود.

وائلی در پایان قصیدۀ «في محراب العشق» ،با خطاب به امام علی(ع) ،که اسلوب ندا بر حزنانگیزی
شعرش افزوده است ،از امام میخواهد عذر تقصیر وی را که ناشی از غربت و دوری وطن است بپذیرد و
در نزدیکی مقبرۀ خویش ،یک وجب زمین را برای وی حفر نماید:

 :24-2فراز بیست و چهارم

َ -1سيِّدي يَا أَبَا تُ ٍ
راب َو يَا َم ْن
َ -2سيِّدي إ ِْن ب َ ُع ْد ُت َع ْن َ
ك فَ َل ْن يَ ْبـ

َاحتَ ِف ْر لِي تُرب َ َ
ك ِش ْب َرا ً
 -3ف ْ

ش َوثِ ْي ُر
تُ ْربُه ل ِ ْل ُخ ُدو ِد ف َْر ٌ
ـع َد َو ْج ٌه َع َلى ال ُق ُل ِ
وب أَ ِم ْي ُر
َ

َو َح َوال َ َّي ِم ْشبَ ٌر و َشبِ ْي ُر
(همان:ص )78-77

 -1ای ابوتراب! ای سرور من! ای کسی که خاک مزارش ،فرشی نرم است برایگزاردنگونهها-2.
سرورم! اگرچه من از تو دورم ا ّما تو که بر قلبهای ما امیر و فرمانروایی ،از ما دور نیستی -3.برایم در مزار

خودت قبری تنها به طول و عرض یک وجب حفر بنما(منتهای آرزوی م ّنت).

هم او در قصیدۀ «مع ال ّنفس» قرار گرفتن جسم امام(ع) را در قالب تنگ خاک عجیب میداند؛ زیرا
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ایشان کسی بود که در زمان حیات ،در همه جا نام و نشان داشت و لشکریان بسیار قدرتمندی به فرمان

وی بودند .شاعر با برشمردن ویژگیها و خصلتهای امام(ع)« ،حسن تعلیلهایی» پی درپی را ذکر میکند تا
سخن نخستین خویش را تفسیر نماید:

 :25-2فراز بیست و پنجم

 -1أَ
َ
أن تَ ْق ِضى ال ْ َحيَا َة َس ِجين ًة
يكفيك ْ
َ
اء َو إ ِْن نَأى
َ -2و أنْ َت ال َّ ِذي َص َدر ال ْ َف َض َ
َ -3و أَنْ َت الَّذي إ ِْن أَل ْ َهبَ ْت َ
عزيم ٌة
ك
َ
َ -4و أَنْ َت الَّذي إ ِْن أَ ْو َرقَ ْت فِ َ
يك َش ْجن ٌه

ص َضاقَ ْت َع َل ْي َ
ل َ َدى قَ َف ٍ
ك َم َجال َ ْي ِه

ص ب ِ ُجز ِء ِم ْن َ
ك َر ْح َب َم َغانِي ِه
يَ ُغ ُّ
شل َ َد ْي َ
ك َو َدانِيه
ف ََأ ْق َصىال ْ َف َضا َج ْي ٌ
ض يَ ْعبِ ُق آ ِذي ِه
فَ ِإ َّن ُّ
الدنا َر ْو ٌ
(همان:ص )79

 -1آیا این تو را کافی است که زندگی را چونان زندانی در قفسی تنگ و کوچک سپری نمایی-2.
حال آنکه همۀ فضای کرۀ زمین هرچند هم که بزرگ و وسیع باشد ،گنجایش جزء کوچکی از وجود غنی
و سرشار تو را ندارد -3.تو آن امامی هستی که هرگاه آتش عزم و ارادهات شعلهور گردد از نزدیکترین
نقطۀ زمین گرفته تا دورترین نقطۀ آن را لشکر و سپاه تو ُپر خواهند نمود( .همه جا محل سپاهیان تو خواهد

بود) -4هر گاه تنها یکی از غمهایت به برگ و بار نشیند دنیا را به گلستانی ّ
معطر بدل خواهد نمود(.اشاره
به بزرگی غمهای علی(ع)
وائلی در پایان این قصیده ،با ستایش خصلتهای علی(ع) و شمردن منقبتها وکرامتهای ایشان ،دست به
ُدعا برمی دارد و از وی طلب پاکی روح میکند:

 :26-2فراز بیست و ششم

يك ِّ
َ -1ع َلى َش َفتَ َ
الذ ْك ُر يَ ْط َف ُح َس ْل َسلاَ ً
ك ُّ
 -2أَبَا َح َسنٍ ِم ْن ُر ِ
وح َ
الط ْه ِر َه ْب لَنَا

فَتَ ْن َه ْل َعلاَ ً ِم ْن ُس ُمو َم َعانِي ِه
الش ْع ِب ّض َّل ب ِ َها ِدي ِه
ُش َعاع ًا ف َُر ْك ُب َّ
(همان:ص )81

 -1بر لبان مبارکت ذکر پروردگار بیوقفه زنجیروار نقش میبندد و تو از شراب ناب آن ذکر ،پی در
پی سر مست میگردی -2.ای أبو الحسن! از روح پاکت پرتوی بر ما ببخش؛ زیرا که کاروانهای انسانها
به خاطر رهبران نا شایست ،گمراه گشتهاند)

سپس شاعر در پایان قصیدۀ «إلی أبي تراب» ،بیان میدارد که یاد و خاطرۀ امام(ع) پس از اینکه به

دنیای جاودانه و ابدی پیوسته است ،برای همیشه باقی است و نعمت و رحمت او در این دنیایی که ما در
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آن زندگی میکنیم ،هیچگاه قطع نمیشود و این خود دلیلی بر جاودانگی امامت ایشان میباشد:

 :27-2فراز بیست و هفتم

عيش ِم ْن ب َ ْعد ال ْ ُخ ُلو ِد َدلاَ ل َ ًة
َ -1و تَ ُ

َ
ون
اء يَ ُك ُ
فِي أ َّن َما تَ ْه َوى َّ
الس َم ُ
(همان:ص )80

اینک پس از پیوستن به دنیای جاودانه و ابدی ،همواره زندهای و دستی باز بر دنیای ما داری .و این
مشیت آسمانی و الهی بر امامت تو رقم خورده است.
دلیل روشنی است بر اینکه ّ

وائلی در همین قصیدۀ (إلی أبي تراب) ،در کنار ستایش ویژگیهای منحصر به فرد امیرالمؤمنین ،غم

دوری و فقدان ایشان را به عنوان یک پیشوا نیز از نظر دور نمیدارد و با واژگانی فخیم و دارای بار احساسی
باال ،احساس تعلق خاطر شدید و در عین حال ،به دور از اغراق خود را به این امام(ع) بیان میدارد .وی
به دو گروهی اشاره میکند که یکی جانب حقیقت نگه نداشته و با اغراق گوییهای خود ،از ایشان بتی
مبرا میداند
ساختهاند و گروهی دیگر از سر دشمنی ،در پی انکار تواناییهایش بودهاند .شاعر خود را از اینها ّ
و در پی آن است که علی(ع) را چنان که بود ،بشناساند:

 :28-2فراز بیست و هشتم

ار َو ْاستَ َخ َّ
ف يَ ِم ْي ٌن
 -1غَالَى يَ َس ٌ
أن أَر ِو َ
ض روايَ ٍة
مح َ
 -2ف ُ
َرأيت ْ
يك ْ

 -3ف ََس َأل ْ ُت ذهني َ
عنك َه ْل ُه َو َوا ِه ٌم
 -4ف ََط َل ْب ُت ِمن ذهني يُ ُ
ميط ستائِرا ً

ك يَا ل َ ُك ْنه َ
بِ َ
ِك َ
ين
ال يَكا ُد يَبِ ُ
لِلنّ ِ
وين
ور و ال تَ ْل ُ
اس لاَ ُص ٌ
يما َر َوى أَ ْم أ َّن ذ َ
ين
َاك يَ ِق ُ
فِ َ
هوين
ل َ ِع َب ال ُغ ُّ
لو بها أَو التّ ُ
(همان:ص )83-82

غلو کردند و گروهی دیگر از شأن تو کاستند؛ ای آنکه باطنت بر کسی
 -1گروهی در حقّ شما تو ّ

آشکار نیست -2.برآن شدم تا ترا خالصانه برای مردمان به تصویر کشم؛ تصویری که از پیرایش و رنگ
آمیزی خالی باشد -3 .از ذهن خود پرسیدم :آیا آنچه که دیدهایَ ،و ْهم و گمان بود یا یقین؟! -4پس از

لو و اهانت (افراط و تفریط) را کنار نهد.
ذهن خود خواستم تا پردههای ُغ ّ

سپس ،در ادامه قصیده ،شیفتگی و دلباختگی خود را به امام (ع) این گونه بیان میکند:

 :29-2فراز بیست و نهم
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ك َو ْاحتَ َف ْت ب ِ َ
َ -1و ل َ َق ْد َع ِش ْقتُ َ
ك أَ ْض ُلعي

اه ب ِ َج ْم ِر ِه ال ْ َكانُون
َج ْم َرا ً َو تَ َ

َ -2و فِ َد ُاء َج ْمر َ
ِك إ َِّن ن َ ْف ِسي ِع ْن َد َها

ون
تَ ٌ
وق إِلَى ل َذَ َعاتِ ِه َو ُس ُك ُ
(همان:ص )85

شدت گرمای آن ،ماه
 -1من سخت عاشق تو شدم و درونم از عشق آتشین تو شعلهور گردید که از ّ
کانون حیران و سرگشته گردید (ماه کانون در زمستان قرار دارد) -2.فدای آتش عشقت ،جانم مشتاق
سوزش عشق و آرامش توست.

شاعر در کنار مدح علی(ع) ،چالشهای روز جهان اسالم و بحرا ِن اشغال جنوب لبنان و آوارگی

توجه قرار داده و مخاطبان را به ایستادگی در برابر استکبار جهانی و مبارزه
مسلمانان فلسطین را نیز مورد ّ
با اشغالگری دعوت میکند؛ وی ،در قصیدۀ «في محراب العشق» به اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل
میپردازد و از امام(ع) طلب کمک دارد و جوانان را با پیروی از سیره ی جهادی امام(ع) به قیام و مبارزه
تشویق میکند تا در برابر نقشه های استعمار و دشمنان ایستادگی کنند .او از جنگهای بدر و احد نام میبرد
تا بیان کند رسالتی که هر نسلی در برابر ستم بر عهده دارد ،در حکم پرچمی بشارت دهنده برای دیگر
خرمی لبنان -پیش از اشغال -سعی دارد تا هویّت
انقالبیها است .وی ،همچنین با به یادآوردی سرسبزی و ّ

اصلی لبنان را در یادها زنده کند:

 :30-2فراز سیام

ؤس ُر َر ْه ٌط
ُ -1هنَا َو ال ْ َجنُ ُ
وب يُ َ
َ -2عان ِ ُقو َها َش َها َد ًة فِي َسبِيلِ
َ -3و َد َعا ُه ْم َر ِع ُ
يل ب َ ْد ٍر َو أُ ُح ٍد
اء َو ال ْ َجبَ ُل الأْ َ ْخـ
َّ -4
الش َوا ِطي ال َّز ْرقَ ُ
َ -5و َح َكايَا ال ْ ُهيَا ِم فِي َم ْو ِس ِم ال َّز ْيـ
َ -6ه ِذ ِه ِع ْن َدنَا هويّ ُة ل ُ ْبنَا

ِم ْن َ
حرير
ك غ ٌُّر نَا َدا ُه ُم التَّ ُ
اب َص ْف َو َها تَ ْك ِديْ ُر
اهلل ِ َما َش َ
فَتَ َ
ير
القَى َم َع النَّ ِفي ِر النَّ ِف ُ

س َو َحرِير
َ
ـض ُر َو َّ
الس ْه ُل ُس ْن ُد ٌ

ـتُ ِ
ور
ون َو ال ْ َك ْر ِم َصا َغ َها النَّا ُط ُ
ير
ِن ف ََماذا البَ ُ
ارو ُد َو التَّ ْد ِم ُ
(همان:ص )77-75

 -1اینجا و در جنوب لبنان ،قبیله و قومی از تو به اسارت درآمدهاند و قومی نورانی و نیکو ِخصال که
آزادی آنها را ندا میدهد -2.شهادت در راه خدا را که از هر ناخالصی و شائبهای پیراسته است در آغوش

گیرید -3.مردان رزمندۀ بدر و اُحد آنان را فراخواندند به طوری که هر دو گروه با یکدیگر هم صدا
گشتند -4.سواحل نیلگون ،کوههای سرسبز و دشتهایی رنگین و حریر گون -5.و داستانهای عاشقانهای که
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به هنگام رسیدن میوهی زیتون و انگور توسط مترسکها ساخته میشود -6.لبنان در نزد ما چنین است پس
این با روت و ویرانی دیگر چیست؟!(لبنان سرزمین صلح است نه جنگ)
وائلی در بیتهای پایانی قصیدۀ «غدير علی» ،به خاطر دشواریهای که امروزه در دنیا وجود دارد ،از
روح آن حضرت طلب کمک مینماید تا نامالیمتیها را بزداید و بیان میکند که اگر دنیا ُپر از رنج شود،
ا ّما حضرت علی(ع) در کنارش باشد ،گویی زیر سایۀ امام ،در بهشت میزید و قلم و اندیشهاش از نزد وی

با توشهای ُپربار باز میگردد .وی از امام(ع) ،با حسن تعلیلی زیبا ،طلب صله میکند تا با یاد او در قلبش
قوت بگیرد .وی ،علی(ع) را همچون سرزمینی میداند که اگر کشتیاش در چنگ امواج ،از مسیر اصلی به
ّ

دور افتد ،علی(ع) را وطن خود قرار میدهد و در ساحل آن آرامش مییابد (اشاره به حدیث سفینۀ نوح):

 :31-2فراز سی و یکم

الدنْيا
يد ال ْ َغدير َو ب ِ ُّ
 -1أَبَاال ْ ُح َسين أَتَى ِع ُ
َام َس ِحب ِ ُر َ
الر ْو ِح ِم ْنغ َُم ِم
-2ف ْ
وحك َماب ِ ُّ
على أَل ْقِ
عاش ِت ُّ
 -3إنّي َو إ ِْن َ
الدنيا ْ
نك ب ِ َجنَّ ِ
ش ِم َ
ات ُمف َّوفَ ٍة
 -4أَ ِع ْي ُ

َ -5و ُمذْ َح َم ْلتُ َ
ك في َو ْعيِي َو فِي قَ َل ِمي

 -6ذ َْرني َع َلى ِص َل ٍة فَالبُ ْع ُد قَ ْد يَلِ ُد
-7س ِف ْينَتي ل ُ ْعبَ ُة َ
َاح ُد ب ِ َها
األ ْم َو ِ
اج ف ْ
َ
-8فَأنْ َت لِي أَ ْينَ َما َش َّط ال ْ َم َدى َو َط ٌن

َم َصائ ِ ُب َ
ال تُ ْح َصى بِتَ ْع ِد ْي ِد
ف ََأنْ َت فِي ُك ِّل يَ ْو ٍم ِع ْشتُه ِع ْي ِدي
َح َّر َان ِم ْن ل َ َه ِب َ
األ ْح َز ِ
ان َم ْك ُدو ِد
َو أَ ْستَ ِظ ُّل ب ِ ٍّ
ظل ِم ْن َ
ك َم ْم ُدو ِد
َر َج ْع ُت ِم َ
نك ب ِ َزا ِد غ َْي ِر َم ْح ُدو ِد

الس ُل َّو َع ْن َو َط ٍر بِال َق ْل ِب َم ْع ُقو ِد
ُّ
ٍ
أَ ْن تَ ْستَوِي ب ِ
الج ْو ِدي
نهايات َع َلى ُ
يشه ُرغ َْم إبْ َعا ٍد َو تَ ْشري ِد
أَ ِع ُ
(همان:ص )67-66

 -1ای أباالحسین! عید غدیر فرا رسید در حالی که در دنیا مصیبتهایی هست که قابل شمارش نیست-2.
پس با روح خود ،اندوه را از جانهای ما بزدای .به راستی که تو در هر روزی که زیستهام عید من بودی-3.
من چنینم اگر دنیا در آتش غم سوزان و رنج محنت بسر ببرد -4.به واسطۀ تو و به برکت تو در بهشتهای
چند الیه (تو در تو) میزیم و از سایۀ گستردهی تو سایه بر میگیرم -5.و از زمانی که تو را در اندیشه
و قلم خود همراه نمودم ،از نزد تو با توشهای بیپایان بازگشتهام -6.بگذار به تو نزدیک باشم؛ زیرا دوری
از تو نیازهای قلبیام را از یادم میبرد -7.کشتی وجودم بازیچۀ امواج است ،پس آن را هدایت کن تا در
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انتها ،همچون کشتی نوح بر کوه امن ُجودی مستقر شود( .اشاره به سورۀ هود ،آیۀ  - 8)44ای امام! با

وجود دوری زما ِن تو از من ،باز هم تو وطن و مأوایم هستی .وطنی که به هنگام آوارگی در آن می-زیم.
وائلی با خطاب قرار دادن حضرت علی(ع) ،با کنیۀ معروفش« ،ابوتراب» ،به آن حضرت تو ّسل

میجوید .وی ،خود را در بند هر آنچه منسوب به ایشان میباشد ،میداند و تقاضا دارد تا امام به او یاری
برساند و از بند اندوه دنیا رهایی دهد؛ زیرا احساسش تنها در کنار محراب علی(ع) ،آرام میگیرد .و در
تعبیری عرفانی بر این باور است که حال و روزش را تنها کسی درک میکند که در محراب عشق میزید
و تنها چنین کسی او را معذور میدارد:

 :32-2فراز سی و دوم

َ -1سيِّدي يَا أَبَا تُ ِ
راب يَتي ُه
 -2أنَا فِيَما يُ ْن َمي إِل َ ْي َ
ك َو َما تَ ْحكي ِه

وم فِي ُد َ
نياك
َ -3ه ِّزنِي إِن َّني ال ْ َم ْه ُم ُ

َ -4و تُص ِّلي َم َشا ِعري ِع ْن َد ِم ْح ٍ
راب
 -5أَنَا َما ِغ ْب ُت ِع َ
نك يَ ْو َم ًا َو ل َ ِك ْن
اشيَ ْدري
رابال ْ ِع ْشقِ َم ْن َع َ
َ -6و ِم ْح ُ

غرس فِي ِه َو
ال ْ ُ
َع ْن َو ْجه َ
ِك

ذُور
تَ ْش َرئ ِ ُب ال ْ ُج ُ
ْ
ور
الرؤَي َمأ ُس ُ
ُّ
عور
ِمنِّي
ُّ
الش ُ

يق
َحتَّى يَ ِف َ
الص َ
ور
ب ِ ِه تُ ْد ِم ُن
َّ
ال َة ال ْ ُع ُص ُ
َ
ور
الرؤَى ف ََد َّب ال ْ ُفتُ ُ
أ ْث َم َل ْتني ُّ
ّ
ذُور
أ َّن َم ْن ذ َ
َاب بِال ْ َه َوى َم ْع ُ
(همان:ص )88-87

 -1ای ابوتراب! هر نهالي واله و شيداي توست و به عشق دیدار تو سر از خاک بر می آورد -2.ای
امام! من شیفته و اسیر آن چیزهایی گردیدهام که روایت گران به تو نسبت میدهند و یا از سیمای تو
نقل میکنند (نادیده عاشق تو گردیدهام) -3.پس مرا که در دنیای تو گرفتار محنت عشقم ،به خود
بازگردان -4.عواطف و احساسات من تنها در محراب و سجدهگاه تو که روزگاران به نمازِ در آن خو

گرفته است نماز میگذارد -5 .من یک روز هم تو را از یاد نبردهام بلکه دیدار روی تو مرا سرمست و
سبکبال نموده است -6.و کسی که در محراب عشق زندگی میکند ،میداند که آنکه در آتش دلدادگی
ذوب شد ،عذرش پذیرفته است.

وائلی در قصیدۀ «إيحاءات نهج البالغة» ،به ستایش سخن ُگهربار امام علی(ع) و فصاحت و بالغت

نهج البالغه اقدام مینماید .سپس در تعبیری عارفانه ،نهج البالغه را همچون خُ م بادهای میداند که ترسیم آن
در ذهن ،اندیشه را سرمست میسازد؛
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 :33-2فراز سی و سوم

دون أَ ْن يَ ْش َر َب
َ -1و ُسال ٌَف َم ْن خال َ َها َ
اء بِالنَّ ْه ِج فَ ْليَ ْس ُك ْت
َ -2وضَّ َح الإْ ِنْتِ َم َ

ـــور
نــــه َم ْخ ُم
ـــدو َو ِذ ْه
يَ ْغ ُ
ُ
ُ
ــــور
َز ِع
يـــم يَ ُخ ُّطـــــ ُه َم ْوثُ
ُ
ٌْ
(همان:ص )86

 -1شراب ناب و کهنهای است که ِصرف تص ّور آن ،آدمی را مست میگرداند بیآنکه از آن نوشیده

باشد -2.امام (ع) راه حقیقت را در نهج البالغه روشن نموده است و اینک که پیشوای ما لب فرو بسته (از
میان ما رخت بر بسته) اثر جاودانۀ او ترسیم گر راه حقیقت است.

هم او ،معتقد است که با کتاب علی(ع) ،میتوان به قلّههای بلن ِد اندیشه رسید و تا به آنجا اوج گرفت

که بلند پروازترین عقابها ،نیز یارای پرواز چنان ارتفاعی را نداشته باشند .وائلی در این کتاب ،ویژگیهایی
غرا ،آهنگ موزون و دور اندیشی والیت امام(ع) را مییابد و آن را تنها
از قبیلِ؛ آزادی اندیشه ،دیباچۀ ّ

راه رسیدن به بوستان حقیقت میداند:

 :34-2فراز سی و چهارم

 -1قِ َم ُم ال ْ ِف ْك ِر
 -2فِ ْك ُر ُح ٌّر

فِي ِكتَاب َعلِ ٍّي
اج ٌة غ ٌُّر
َو ِديبَ َ

ض بَ ٍ
اب إِلَى َح ْقلٍ
 -3إِن َّ ُه الْنَ ْه ُج َم ْح ُ

ور
َشا ِه َق ٌ
ات تَ ْن َح ُّط َع ْنــ ُه ُّ
الص ُق ُ
و نَبـــر مموس ٌ ُ
ــور
َ
ــق َو أ ُم ُ
ْ ٌ َُ َ
ُــور
صــ ُب َو ال ْ َجنَى َم ْوف ُ
ب ِ ِه ال ْ ِخ ْ
(همان:ص )87-86

 -1قلّههای بلند اندیشه در کتاب علی(ع) است و به اندازهای بلند و مرتفع است که عقابها نیز نمیتوانند
حد ،اوج بگیرند -2.اندیشۀ آزاد ،الفاظ زیبا و آهنگین و معانی عمیق و واال از نشانههای نهجالبالغه
تا به آان ّ
است -3.آن نهجالبالغه دری است بهسوی کشتزاری حاصل خیز و ُپر برکت.

وائلی در ادامۀ همین قصیده ،حضرت امیر را پیشوای سخنوری مینامد و سخنان گهربار ایشان را شفا

دهندۀ جانهای بیمار میداند ،سپس نسبت به صاحب چنین سخنانی ،اظهار شگفتی میکند و وی را معنایی
میداند که اگر تمام واژگان ِگرد هم بیایند ،در بیا ِن واالیی و بزرگی ایشان ،چیزی کم دارند:

 :35-2فراز سی و پنجم
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بي الْبَيَ ِ
رع
بي َّ
الش ِ
ان ِم ْث ُل ن َ ِّ
َ -1و ن َ ُّ
إن يَ ُ
ك النَّ ْه ُج َما ل َ َف ْظ َت ف ََماذَا
ْ -2

تٍُ ْش َفى ب ِ َما يَ ُق ُ
دور
ول
ُّ
الص ُ
ور
أَنْ َت يَا فَ ْلتَ ًة َر َو ْت َها ُّ
الد ُه ُ

 -3أنْ َت َم ْعنَى ِم ْن ُو ْس ِع ِه ُك ُّل ل َ ْف ٍظ

ور
فِي ِه ِض ْي ٌق َع ْن َح ْج ِم ِه َو قُ ُص ُ
(همان:ص )87

 -1همچنانکه کار پیامبر ،هدایت به سوی شریعت است ،او (حضرت علی(ع)) نیز پیامبر سخنور
است که با آنچه می-گوید ،جانها شفا مییابند -2.ای امامی که روزگار تنها یک نسخه از تو روایت نموده
و دیگر مانند تو تکرار نشده است) -3تو معنایی آنچنان وسیع هستی که همۀ واژگان در بیانت به تنگی
و کوتاهی گرفتار میآیند.

وائلی در مقام مدح ،حضرت امیر را « فرزند قرآن» مینامد که بسیار به پدر خود شبیه است و آنها را

که نمیپذیرند که میتوان از فرع (علی(ع)) به اصل (قرآن) رسید ،نادان مینامد و بر این عقیده است که
میتوان توسط فرع ح ّتی به ریشه نیز رسید .وی ،همانگونه که ورای هر پرتو نوری ،ر ّد پای خورشید را
میبیند ،ورای راهی که امام علی(ع) در پیش گرفته است ،برکت ،نعمت و حاصلِ نیکو میبیند:

 :36-2فراز سی و ششم

 -1إن َّ ُه ابْ ُن ال ْ ُق ِ
رآن َو الإْ ِبْ ُن َكالأْ َ ِب
اءأَ ْن َ
رع
اليُرىالأْ ْص ُلبِال ْ َف ِ
َ -2وغَبَ ٌ
اع َ
س
 -3ف ََو َر َاء ُّ
الش َع ِ
الب ُ َّد َش ْم ٌ

ْ
ور
َو ْ
إن ل َ َّج حاقِ ٌد َمأ ُج ُ
ذُور
َو بِال َف ْر ِع تَ ْستَبِ ُ
ين ال ْ ُج ُ
ور
راء النَّ ْه ِج َّ
الشذْ ي ُز ُه ُ
َو َو َ
(همان:ص )86

 -1به راستی که وی فرزند قرآن است و هر پسری به پدر میرود اگرچه کینه توزان مزدور ،برخالف
آن اصرار ورزند -2.این نادانی و حماقت است که با وجود شاخ و برگ ،ریشه دیده نشود؛ چرا که به
واسطۀ شاخهها است که ریشهها شناخته میشوند -3.در ِ
پس هر نوری ،بیشک خورشیدی وجود دارد و
ورای نهجالبالغه نیز شکوفههای خوش عطر و بوست.
شاعر در ادامۀ قصیدۀ «غدير علی» ،خداوند را به خاطر آنکه وی و سایر شیعیان را به سوی حضرت
علی(ع) رهنمون گشته است ،سپاس میگوید و از قرار گرفتن در راه راست ،اظهار خشنودی مینماید .در
عین حال ،پیرو علی(ع) بودن ،ا ّما عمل نکردن به طریقت وی را نکوهش میکند؛

 :37-2فراز سی و هفتم

َ -1و ال ْ َح ْم ُد هلل ِ أَ ْن ُه ْدنَا إِل َ ْي َ
ك َع َلى
َ -2و َما تَ ْعثَ َر َش ٌئ ِم ْن َض َواب ِ ِطنَا

َو ْعي َو َم ْن َح ِة تَ ْوفيقِ َو تَ ْس ِدي ِد
طين ل َ َدى َج ْم ٍع و تَ ْفري ِد
َكال ْ َخاب ِ َ
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َ -3خالُوا التَّ َصاحب تَ ْبر ِْي َرا ً يَ َخ ِّول ُ ُه ْم
الشم َ
ااستَ َويَا
َ -4و َّ
س أ ْض َو ٌاء َو َم ْ
الش ْم ُع َو َّ ْ ُ

أَ ْن يَ ْستَوي ال ْ ُح ْك ُم فِي ال ْ َعا ِد َو فِي ال ْ ُهو ِد

س َم ْر ُدو ِد
إِالَّ ب ِ َف ْه ِم بَلي ِد ال ْ ِح ِّ
(همان:ص )65

 -1سپاس خدای را که ما را آگاهانه به سمت تو هدایت کرد و توفیق داد و به راه راست ،رهنمون
ساخت -2.تا کنون کسی مانند آن جماعت و افراد خطاکار از ضوابط شرع منحرف نگشته و دچار لغزش
نشده است -3.آنان مصاحبت با امام علی(ع) را وسیلهای برای توجیه خطاهایشان قرار دادند و آنچه که
آنها را بدین وهم دچار نمود ،یکسان بودن حکم در میان قوم عاد و قوم هود است(.رتبۀ افراد در قوم عاد
و هود یکسان است ا ّما در یاران علی(ع) اینگونه نیست) -4خورشید هر شمع هر دو نورانی هستند أ ّما جز
انسانهای ابله و کودن ،کی آن دو را از لحاظ نورانیت مساوی نمی داند؟
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نتیجهگیری
 .1بر جستهترین مضامین شعر دینی وائلی در ترسیم امام علی(ع) عبارتند از؛ بیان فضیلها و ویژگیهای
امام(ع) ،بازکاوی و تحلیل تاریخی جریانهای صدر اسالم ،نکوهش دشمنان و کینه توزان ،فراخوانی
شخصیت
شخصیت تاریخی امام(ع) جهت اصالح امور و پایداری در برابر استبداد و استعمار ،پیوند میان
ّ
ّ
معرفی امام(ع) به عنوان همدم پیامبر(ص) و
جهادی امام(ع) و ادبیات پایداری در سرزمینهای اسالمیّ ،

همنشین قرآن ،گزینش اعتدال و پرهیز از غل ّو و اغراق در ترسیم سیمای امام(ع)؛

 .2وائلی در بیان مضامین شعر علوی خویش از ساختارهای شعری زیر بهره فراوان گرفته است؛ بیان

خطابی-حماسی ،عاطفه نیرومند و راستین شاعرانه ،تشبیه ضمنی و تشخّ ص بالغی ،کاربرد تعبیرهای رمزی
و عرفانی ،تلمیح به رخدادها و جریانهای تاریخی.
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