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درآمدی توصیفی- تحلیلی بر سیمای امام علی)ع(
در شعر دینی احمد وائلی

کامران سلیمانی 1 
دکتر تورج زینی وند 2 

چکیده
احمد وائلی، یکی از خطیبان و شاعران برجستۀ معاصر شیعی در عراق می باشد که شعرش را در خدمت 
رسالت فکری و عقیدتی تشّیع قرار داده است. دیوان شعری وی، پیوند شاعر را با اندیشه های ناب اسالمی- 
شیعی باز گو می نماید. 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؛ به ویژه تشبیه ضمنی و 
تشّخص، استفاده از نمادها و تعبیرهای عرفانی، تلمیح به رخدادهای تاریخی جهان اسالم از ویژگیهای 
ساختاری شعر دینی وائلی به شمار می آیند. در این جستار، برآن هستیم تا به بررسی و تحلیل سیمای امام(ع) 

در شعر دینی این شاعر بپردازیم. محورهای اساسی آن، عبارتند از:
الف) گذری کوتاه بر تاریخ آغازین شعر دینی و معّرفی جایگاه شعری دکتر احمد وائلی؛

ب) پردازش توصیفی- تحلیلی موضوع با محوریت شخصّیت امام علی (ع) در شعر دینی این شاعر.
واژگان کلیدي: امام علی(ع)، احمد وائلی، شعر دینی، شعر شیعی، شعر معاصر عراق، فراخوانی تاریخی.
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1- درآمد
تاریخ آغازین شعر دینی با روزهای نخستین صدر اسالم به ویژه با پیروزی دعوت اسالمی، شکل گرفته 
است. شاعران جبهۀ اسالم، سهم بزرگی در گسترش و دفاع از اندیشه های اسالمی بر عهده داشتند. حّسان بن 
ثابت، کعب بن مالک، عبداهلل بن رواحه در شمار مشهورترین شاعرانی به شمار می آیند که از آنها می توان 

به عنوان بنیانگذاران شعر دینی یاد نمود.
رخداد عاشورا در عصر اموی نیز نقش چشمگیری در تحّول این شعر داشته است. در روزگار عّباسیان 
و با شکوفایی تمدن اسالمی، شاعرانی همچون؛ ابوالعتاهیه، سّید حمیری، دعبل خزاعی، شریف رضی و 
دیگران نیز در تحّول محتوایی و ساختاری این شعر مؤثّر بوده اند. 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 
(576 - 632 هـ.ق) و صفی الدین حلّی (677-750 هـ.ق) از بزرگان این شعر به شمار می آیند. در روزگار 
کنونی نیز که با فراوانی و گوناگونی اندیشه ها و دشواریهای بشری روبرو هستیم، شعر دینی در ادب عربی، 

سهم بسزایی در بیداری و پایداری ملّتهای اسالمی داشته است.
پیروزی انقالبهای مردمی، فراخوانی توده های مردمی به ارزشهای ناب اسالمی، استبداد ستیزی و مبارزه 
با استعمار، محتوای اصلی شعر دینی معاصر را تشکیل می دهد. شمار شاعران دینی در ملّتهای اسالمی 
آنچنان زیاد است که برشمردن آنها تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد. کشور عراق در دنیای معاصر یکی 
از سرزمینهایی به شمار می آید که تحّوالت داخلی آن، نقش مهّمی در شکوفایی و تکامل شعر دینی داشته 
است. وجود حکومتهای مستبدی که دست نشاندۀ دولتهای استعمارگر بوده اند، در کنار سابقۀ طوالنی این 

کشور در تاریخ اسالم و جهان تشّیع از دالیل ُپرباری شعر دینی در این کشور بوده است.
احمد وائلی یکی از بزرگان و شاید پرچمداران شعر دینی در عراق می باشد که هنر شعری اش را در 
خدمت دین و ارزشهای دینی قرار داده است. بابی که وائلی با عنوان شعر دینی گشود، نقش برجسته ای 

در آگاهی و تهذیب اخالق عمومی جامعه داشته است. وی 34 قصیدۀ بلند و مستقل در دیوانش به دین و 
موضوعهای دینی اختصاص داده است. البته، این به آن معنی نیست که دیگر قصیده هایش از این شعر، خالی 

است بلکه در ضمن غرضهای شعری دیگر نیز به چنین موضوعهایی اشاره نموده است.
احمد وائلی (1342ه.ق) در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود. تحصیالت مقّدماتی خود را در همان 
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. خطابه های مشهور وی، زبانزد عام و خاص گردید و شعرهایش در نشریه های گوناگون جهان عرب 
به چاپ رسید. شاعر در سال 1424ه.ق چشم از جهان فرو بست و  آثار فراوانی در حوزه های گوناگون 
بر جای نهاده است (صادقی تهرانی، بی تا:ص44/ الرهیمی، 1380ش:ص 198/ نوار، 1973م:ص 469/ 
عّزالدین، 1965م:ص 172/ الروازق،2004م:ص 133-143/ داخل، 1966م:ص 398/ الطریحی، 2006م:ص 
اندیشه های فلسفی؛ غربی، الئیکی، سوسیالیستی  از افکار و  الفتالوی، 1999م:ص 26).وائلی  173/ عبد 
و کمونیستی آگاهی داشت. این موضوع سبب شد تا  او بتواند میان آن افکار و اندیشه های اسالمی، 
مقایسه های خوبی را انجام دهد. وائلی از برخی دیدگاههای علمی در زمینه های؛ پزشکی، شیمی، فیزیک، 
ستاره شناسی، اختراعات و کشفهای علمی اّطالع داشت. و از این دانشها در سخنرانیهایی که ارائه می داد، 

بهره می جست. (الطریحی،2006م:ص 203/ صالح المرجاني،1949م،ج1:ص 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؟

2- پردازش تحلیلی موضوع
وائلی، میالد امام علی(ع) را موجب بلندی مقام کعبه و پاکی آن از پدیدۀ شرک و نادانی می داند؛ شاعر 
به گونه ای ظریف، به حضرت ابراهیم (ع) و بت شکنی وی اشاره می کند و به این ترتیب، مقام علی(ع) را 

هم شأن حضرت ابراهیم – در تالش برای زدودن غفلت از زمانه و گسترش یکتاپرستی - می داند:
2-1: فراز اول

نْیَا ُطُلوَعَک َو الْـ وِد1- َمْواَلَي َهْل تَْذُکُر الدُّ السُّ الُْحلِِّک  فِي  َغاِرقٌَة  أَیَّاُم 
ُمْثِقَلٌة اُء  الَْغرَّ الَْکْعبَُة  َو  الْبَْیُت  َو  َمْشُدوِد2-  الَْجْهِل  َو  لِْلَهَوی  بَِواقٍِع 
أَْکَرَمَها َو  النُّْعَمی  بَِها  أَفَاَض  َحتَّی  بَِمولُوِد3-  أَْعاَلَها  َو  ّماِء  السَّ َربُّ 
بَِها قَاَم  َو  َعْنَها  أْصنَاَمَها  فََحطَّ  التََّقالِْیِد4-  بَِأْوَحاِل  التَّردِّي  َعِن 
قََمٍر َعْن  ْلَماُء  الظَّ قَاَمِت  ِعْنَدَها  َو  نْیَا بِتَوِحْیِد5-  رُک فِي الدُّ َل الشِّ َو بُدِّ

)وائلی، 2005م:ص 64(
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1- موالی من! آیا دنیا، درخشش (تولد) تو را به یاد می آورد، 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 گرامی اش داشت و با میالد (علی(ع)) مقامش را بلند 
نمود.4- بتان را از فراز خانۀ کعبه به زیر آورد و اّمت را از گرفتار شدن در گرداب سّنتهای 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 می داند 

و ایشان را به گردنبندی که زینت بخش کعبه است، تشبیه می کند:
2-2: فراز دوم

بِتَأییِد1- َو َکوُن َوْضِعَک ِضْمَن الْبَْیِت َمْنِقبٌَة فِْیَها  َماُء  السَّ َحبَْتَک  قَْد  َو 
بِِه یَُکوَن  أْن  أَْحَری  َذلَِک  لَِکنَّ  بِالِْجْیِد2-  ِمْنُه  ِعْقٌد  َو  فَْخٌر  لِْلبَْیِت 

)همان:ص 64(

1- زاده شدنت در درون خانۀ کعبه افتخار ُتست و نشانۀ این است که آسمان تأییدت نموده است.2- 
این اتّفاق بیش از آنکه افتخار تو به شمار 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 می کند و ایشان را 
به سان شمشیری می داند که کعبه همچون نیام، وی را در برگرفته است. وی امام (ع) را بار دیگر به حضرت 

ابراهیم(ع) تشبیه می کند که چهرۀ بت پرستی را از کعبه زدود؛
2-3: فراز سوم 

الَْغـ الَْکْعبَُة  لَُه  َکانَْت  َولِیََداً  یَا  الَْمْعُموُر1-  بَْیتَُها  َو  َمْهَداً  اُء  ـرَّ
فََکانَْت َسْیفًا  بِالَْولیِد  َحَضنَْت  الَْمْشُهوُر2-  َسْیُفَها  ُهَو  َو  َجْفنُُه 
َکَسَرتَْها إَِذا  اأْلَْصنَاَم  أَنَّ  َغْیَر  الَْموتُوُر3-  ِحْقُدَها  َزمَّ  یَُدُه 
قَْبَراً َو  َمْهَداً  أَنَْکروَک  َُّهْم  إن َصاِص َحتَّی الُْقبُوُر4-  َو اْصَطَلْت بِالرَّ

            )همان: ص74(

1- ای والدت یافته ای که کعبۀ درخشان و بیت اهلل گهوارۀ آن بوده است.2- خانۀ کعبه همچون غالفی، 
آن نوزاد را که شمشیر از نیام برآمدۀ خدا بود، در میان گرفت.3- اّما آن زمان که دستانت بتها را در هم 
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شکست، سینه های 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 عاطفه ای راستین که از اعتقاد قلبی او سرچشمه نشأت 
می گیرد، حضرت علی (ع) را صاحب درک و فهمی بی نهایت می داند که اندیشه ها در ابتدا از شناخت او 

ناتوان هستند، اّما زمانی که کوچک ترین نشانه ای از وی می یابند، بر جایگاه وی تأکید می ورزند؛
2-4: فراز چهارم 

َمْوقََعُه أَنَّ  َعليٍّ  فِي  َسِجیٌَّة  َمْفُقوِد1-  َغْیُر  ُحُضوٌر  ُعوِر  الشُّ ِمَن 
إِلَی فَانْتَهْیُت  أَْجتَلِیِه  یََمْمتُُه  َطْلٍع ِمَن النَّْجِم فِي َمْعنَاُه َمْنُضوٍد2- 
لِتَأکیِد3- یَا َمْن إِذا َشذَّ ِذْهٌن َعْنُه نَبََّهُه نَفي  ِمْن  َل  فَبَدَّ َوْمٌض 
َت الِْفْکُر َو اإْلِبَْداُع یُوقُِظُه َو ُربَّ ِذْهٍن َعِن اإْلِبَْداِع َمْسُدوِد4- َو َصوَّ

)همان:ص 63(

1- از 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 درباره اش بگویم: ذات 
و حقیقت او، ستارگان درخشانی را می ماند که کنار هم چیده شده اند.3- ای امامی که چون اندیشه ای در 
شناخت تو منحرف گردد، پرتو نورت آن اندیشه را رهنمون می گردد. آنگاه به جای انکار با تمام وجود 
ترا می پذیرد.4- اندیشه به صدا درآمده و ابداع و نوآوری وی را بیدار نموده، چه بسا اذهانی (اندیشه هایی) 

که درِ نوآوری و ابتکار بسته است.
وائلی در مقام ستودن علی(ع)، وی را »روح رسول اهلل« می داند که شایستگی قرار گرفتن در کنار 

چنین گنجی را دارا بوده است؛
2-5: فراز پنجم

َموُجوٍد1- فََأنَْت نَْفُس َرُسوِل اهللِ َو ْهَو باَِل َو  َمْخُلوٍق  أَْثَمُن  ِمَراٍء 
َسًة ُخوُر َو إِْن َکانَْت ُمَقدَّ َمْرُصوِد2- َو َما الصُّ اإْلِبَْداِع  ِمَن  َکْنٍز  بَِجْنِب 
َکَرائِِمَها نْیَا  الدُّ بَني  ُدوَن  أََخْذَت  بَِمْحُسوِد3-  بَْدٍع  َعْن  ِمْثُلَک  فََلْیَس 
فِي الِْحْقِد َما بَْیَن إِْطاَلِق َو تَِقیید4- َو َسْوَف تَبَقی بَِفرِط الُْحبِّ أَْو َصَلٍف
ُدُهْم تَُسدِّ أَنَْماٌط  َهَذیِْن  بَْیَن  َو  تَْعِقیـِد5-  َو  َخْبـِط  َعْن  اهللِ  ِعنَایَُة 

)همان:ص 65(               



104

 1- تو روح رسول خدا هستی و او بدون هر جدالی، واالترین آفریده و موجود است.2- تخته سنگها 
هرچند که مقّدس باشند در کنار گنجینه ای با ارزش به چشم نمی آیند (منظور از گنج پیامبر و منظور از 
سنگ امام علی(ع) است).3- تو همۀ کرامتها و بزرگواریهای دنیا را در خود جمع نمودی و مردمان که 
از رسیدن به پایه ی تو عاجز و ناتوان هستند به تو حسادت می ورزند تا آنجا که هیچکس ماننِد تو مورد 

حسادت مردم قرار نگرفته است.4- ای علی (ع)! گروهی به تو عشق می ورزند و بدون هیچ قید و شرطی 
دوستت دارند و گروهی دیگر از روی خودبینی و حسِد ظالمانه تو را مقّید و محدود می سازند.5- و میان 
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 قصیده ای دیگر با عنوان »مع اإلمام علی«، سروده است که در آن، وجود 
این امام معصوم را غرق در نوری توصیف می کند که از شّدت ابتهاج، حّتی انسانهای نکته سنج و تیزهوش 

نیز قادر به یافتن دروازه ای که به حقیقت ایشان رهنمون  شود، نیستند؛
2-6: فراز ششم

َحتَّی َمْعناَک  ُکلَّ  النُّوُر  َغَمَر  اللََّماِح1-  َعَلی  الَخَطا  َدْرُب  َضاَع 
ْمِس َو فِي َمْعـ واِحي2-         لَْیَس فِي الَْکوِن َغْیُر الشَّ ُموِس الضَّ ـنَاَک َکوٌن ِمَن الشُّ
بَاٌب َو  بَاٍب  أَلُْف  لَِمَعانَیَک  ِمْفتَاِحي3-  یَْنتَِهي  أَیَْن  تَُری  یَا 
یََراِعي ُرَؤاَک  ِمْن  َعبَّ  فَِإَذا  أَلَْواِحي4-  َدْت  َغرَّ و  فَتََغنَّی 
ُوُروٍد بِْضُع  الَْخِمیَل  یُزیُن  قَْد  أَقَاِح5-  ِمْن  ُکلُُّه  َکاَن  لَْو  َکْیَف 

                                    )همان:ص 68(

1- نور همچون هاله ای 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 می رسد!؟4- آن هنگام که قلم من از اندیشه های تو لبریز می گردد به همراه لوح و کاغذ، 
آواز شادی سر می دهد. 5- گاهی اوقات چند گل، بوستان را زینت می دهد، اّما اگر خود بوستان، ُپر از گل 

بابونه باشد چه؟
وائلی، مقام حضرت علی(ع) را باالتر از آن می داند که شعر او چیزی بر مقامش بیفزاید، بلکه در 
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توصیفی حکیمانه، امام (ع) را همچون خورشیدی می داند که نور اندک فتیلۀ چراغ، چیزی به درخشش 
آن نمی افزاید؛

2-7: فراز هفتم 
َّنِي َو الَْقِصیُد یَْجُلوَک َماِجْئـ ـُت لِیُْضِفي َعَلْیَک َشیئًا ُصَداِحي1- إِن
موَس فِیَما َعَلْیَها الِْمْصبَاِح2- َهْل تَزیُد الشُّ ُذبَالَُة  ُشَعاٍع  ِمْن 
اِح3- اَل َو اَل ِجْئُت لِْلَمِدیٍح فََما أَنْـ الَْمدَّ لَِمْدَحـِة  فَِقیــٌر  ـَت 
فِي ُوُضوٍح َما اْحتَاَج لِْلِیَْضاِح4- َو َسَجایَاَک ُمْفَعَماٌت بُِطْهٍر

                               )همان:ص 69-68(

1- این قصیده اگرچه سیمای تو را آشکار می سازد اّما برای آن نیست که چیزی بر مقام تو بیفزاید.2- 
آیا پرتو ناچیز فتیلۀ چراغ، چیزی بر نور پر فروغ خورشید می افزاید؟! 3- نه، و من نیامده ام 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.
وائلی، همچنین در قصیدۀ »أبی تراب« به مدح و ستایش امام (ع) پرداخته است و می گوید که غلّو 
کنندگان در حّق ایشان کوتاهی کرده اند 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 شده اند؛
2-8: فراز هشتم 

ُر ُمَقصِّ ُعاَلَک  فِي  الُْمبَالُِغ  فَِإَذا  َظنِْیُن1-  َسنَاَک  فِي  ُر  الُْمبَذِّ إَِذا  َو 
ِعیَانِِه ُدوَن  الِعْماَلُق  بَک  إَِذا  َو  التَّْدِویُْن2-  َو  التَّاِریُخ  َرَوی  قَْد  َما 
َدی َّذي لََک بِالنُّفوِس ِمَن الصَّ قَِمْیُن3- َو إَِذا ال بِاأْلََشدِّ  إِنَّک  َو  نَْزٌر 
أَبَْعاِدِه فِي  أَنَْت  َزَماٌن  فََسَما  َمِکْیُن4-  فِیِه  أنَْت  َمکاٌن  َعاَل  َو 
نَا الدُّ قَِت  َطوَّ الْبَْیَضاُء  آاَلُؤَک  ُدیُوُن5-  َماِن  الزَّ َذَمِم  َعَلی  فََلَها 

                               )همان:ص 84-83(

1- به ناگاه یافتم که غالیان، در حّق تو کوتاهی ورزیده اند 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 شایسته است 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 عالی ترین زمان و مکان است. 5- نعمتهای درخشان تو، دنیا را فرا گرفته است و به همین سبب، زمان 

وام دار توست.
دوستی و عاطفۀ صادقانه و حّس شگفتی و ستایش وائلی نسبت به امیرالمؤمنین (ع)، قصیده های او 

را به این درجه از تأثیرگذاری رسانده است. وی در مقام ستایش علی(ع)، خود را در برابر بزرگی چون 
وی، کوچک می داند و از امام به خاطر کالم قاصرش، طلب چشم پوشی دارد و با عاطفۀ راستینش که قلب 

مخاطب را با خود همراه می سازد، ارادت خود را به مقام معنوی امام (ع)، در قالب شعر ترسیم می کند:
2-9: فراز نهم

التَّْعبِیُر َخانَنِي  إن  تَُلْمنِي  اَل  غیُر-  الصَّ الَْکبِْیَر  یَْحتَِوي  فََمتَی 
ُهوِر َحْجَمًا َو مْعنًی ُهوُر2- أَنَْت ِمْلُء الدُّ الدُّ َحَوتُْه  َما  بَْعُض  أَنا  َو 
ِّي أَلَْقاَک فِي أُفُِق الِْعْشِق النُّوُر3- بَْیَد أَن الِْفَراَش  یَْلتَِقي  َکَما 

                                     )همان:ص 73(

1- مرا سرزنش نکن اگر سروده هایم آنطور که شایسته ی توست، حّقت را ادا ننموده؛ زیرا کجا یک 
ظرف کوچک می-تواند مظروف بزرگی را در خود جای دهد؟!(تشبیه ضمنی)2- تو به گسترۀ تمامی 
تاریخی، حال آنکه من تنها جزء کوچکی از روزگاران هستم.3- من در آفاق عشق، چنان ِگرد تو می چرخم 

که پروانه بر گرد نور.
وائلی، غدیر و امامت علی(ع) را موجب کامل شدن دنیا می داند. وی واقعۀ غدیر را اتّفاقی با برکت 
می داند که دنیا مانند آن را به خود ندیده است و بهترین ارمغان برای اندیشه هایی است که تشنۀ شناخت 

هستند:
2-10: فراز دهم

ََّقَها فََأن نْیَا  بِالدُّ َمرَّ  ُمْبِدٍع  َو  َمْعُهوِد1-  َغْیِر  بَِکَماٍل  ِسْحِرهِ  ِمْن 
فَبَْرَعَم النَّْبُت َحتَّی فِي الَْجاَلِمْیِد2- أََطلَّ َو الَْکوُن َو اأْلَیَّاُم ُمْجِدبٌَة
َعْن تُْعِرُض  َعاِطَشٌة  فََکیَف  بِالُْجوِد3-  اأْلَْذَهاَن  یَْرفُُد  ٍد  ُمَصرَّ
ْهِر َمْلَی بِالتََّجاِعْیِد4- َو َطْلَعٌة لَْم تََزْل لِْلِن ناِضَرًۀ َو ِجْبَهُة الدَّ
بِتَْخلِْیِد5- َمرَّ الُْخُلوُد َعَلْیَها فَاْستََجاَربَِها فََمنَّْتُه  الَْفنَاِء  ِمَن 

                               )همان:ص 63(
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1- امامی که با ابداع و نو آوری سحر آمیز خود جهان را به گونه ای بی سابقه زیبا نمود و کمال بخشید. 
2- پس از آنکه روزگار، خشک و بی حاصل بود، غدیر خم همچون باران ُپر آب آنچنان بارید که بر تخته 
سنگ ها هم گیاه سبز گردید(اشاره به خیر و برکت غدیر خم).3- چگونه ذهنهای تشنه از اندک آبی که 
می تواند به  آنها حیات دوباره ببخشد سرباز می زنند (اشاره به غدیر خم که در حقیقت به معنای برکۀ آب 
است).4- و چهره ای 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 می کند 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 حّتی میالد ایشان را در کعبه، در هاله ای از ابهام می دانند در حالی که این 

واقعّیتها در منابع معتبر خود آنان نیز، ذکر شده است؛
2-11: فراز یازدهم

َمْشُهوِد1- یُْؤِذي الَْحَقیَقَة أَْن یَْطَغی أَبَا َحَسِن بِالَْعْیِن  َواقٍِع  َعَلی  ُزوٌر 
ـَمْیُموَن بِالْبَْیِت فِي َدْحِض َو تَْفنْیِد2- َو أَْن یَُماِري فَِریٌْق أْن َمولَِدَک الْـ
الُْمتُوِن َو آاَلُف اأْلََسانِْیِد3- فِي ِحْیِن أَْثبََت َهَذا فِي َوقَائِِهْم َحشُد 
ْلَماَء ُمْبتَِعَداً ُموِس َعَلی َوتٍَر بَِمْحُموِد4- َو لَْیَس َمْن َعِشَق الظَّ َعِن الشُّ

                                   )همان:ص 64(

 1- برای حقیقت دردآور است که فریب و تزویر بر واقعّیت اباالحسن (علی(ع)) که با چشم هم 
قابل رؤیت است، غلبه نماید.2- و گروهی سعی کردند میالد با سعادت تو را در خانۀ خدا، در هاله ای از 
ابهام فرو برند و تکذیب کنند.3- در حالی که متون فراوان و هزاران سند این رخداد را در تاریخ شان ثبت 
نموده است.4- به راستی آن کس که به ظلمت عشق می ورزد و از خورشیدها به دور است، طریق مطلوب 

و شایسته ای را در پیش نگرفته است.
وی امام(ع) را، امام جانها می داند 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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2-12: فراز دوازدهم 
َهاُروُن1- َو أَراَک أَْکبََر ِمْن َحدیِث َخاَلفٍَة أَْو  َمْرَواُن  یَْستَاُمها 
وَری أَو التَِّعییُن2- لََک بِالنُُّفوِس إَِماَمٌة فَیَُهوُن لَْو َعَصَفْت بَِک الشُّ
قََساَوًۀ تَْزبَئِرُّ  الَْمَعاِوَل  فََدِع  َمتِیُن3-  الْبَنَاَء  إِنَّ  َضَراَوًۀ  َو 

                                   )همان:ص 82(

1- شأن تو را از مسألۀ خالفتی که مروان یا هارون بر سر آن به داد و ستد نشسته اند، بسیار برتر و واالتر 
می دانم.2- تو همواره بر جانهای مردم پیشوا و امامی پس باکی نیست اگر طوفان »شورا« یا »تعیین خلیفه« 
بر تو وزید، اهمّیتی ندارد.3- بگذار تا کلنگهای نفاق و کفر، با قساوت و درنده خویی، برای کوبیدنت باال 

روند؛ اما سرای عظیم امامت تو را تزلزلی نیست.
شاعر، امیرالمؤمنین را ذخیره ای ارزشمند برای همۀ مسلمانان می داند و از این روزنه، مسلمانان را به 

وحدت و برادری با محوریت امام علی(ع) فرا می خواند؛

َرِصْیٌد اً  ُطرَّ لِْلُمْسلِِمْیَن  أَنَْت  بِاأْلَْربَاِح1-  فِْیِه  یَتََساووَن 
)همان:ص 69(

تو ذخیره ای برای همۀ مسلمانان هستی و همه از این ذخیره ارزشمند سود یکسان می برند.
وائلی، به گونه ای حکیمانه بیان می کندکه باید تفاوتهای میان خیر امام(ع) و شّر دشمنان، دیده شود تا 

دیگران، راه درست را دریابند و فریب ظاهرسازی جریانهای منحرف را نخورند:
2-13: فراز سیزدهم

یَوَمًا َو َما نَْفُع َزْرٍع َغْیِر َمْحُصوِد1- قَالُوا َذُروا َمْن َراُحوا فََما َرَجُعوا
لِنَْمُروِد2- و لِْلِخالفَِة َعْهُد َراَح َو اْختََلَفْت أَْو  لَِخلِیٍل  فََما  ُرَؤًی 
َمْقُصوِد3- فََغاَظنِي أَْن یَِجْيَء الُخْبُث فِي ُصَوٍر ُسْوِء  فِي  ُرِسَمْت  بَِریئٍَة 
ْن َحطَّ فِي ِدَمٍن َّني لَْسُت ِممَّ لِتَْبدیِْد4- فَِإن َجْمِع  َعْن  َل  تََحوَّ َمْن  أَْو 
ِمْن ُدونَِِها الَْکْوُن فَْوَضی فِي الَْمقالِْیِد5- لَکنَّني قَْد قََرأُْت النَّاَس ِمْن قِیَم
َرُد رُّ ُمطَّ بِتَْحِدیِْد6- فَالَْخْیُر یَْبَقی َو یَْبَقی الشَّ یَْوَمًا  ُغیِّرا  َما  التَّْعریف 

                                   )همان:ص 66(

1- گفتند رها کنید یادآوری آنها را که رفتند و هرگز باز نمی گردند. کاشتنی که محصول به همراه 
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ندارد، چه سودی دارد؟2- دوره خالفت دیگر سپری گشته است و دیگر نه از آن ابراهیم خلیل است و نه 
از آِن نمرود!3 - مرا به خشم آورد اینکه انسانهای خبیث در ظاهری بی گناه، خباثت به خرج می دهند و 
مقصود بد دارند.4- من از آن دسته مردمان نیستم که  در خرابه ای ساکن می گردد و از مردم فاصله می گیرد 
تا تفرقه افکنی نماید.5 - اّما من برای مردمان ارزشهایی را خواندم که بدون آن ارزشها، جهاِن هستی گرفتار 
هرج و مرج و پریشانی است. 6- خیر و شّر هر دو بدون استثنا باقی خواهند بود و هیچ گاه تعریف و حدود 

آنها تغییر نخواهد کرد. (اشاره به اینکه خیر تا ابد، خیر است و شّر، شّر است)
هم او در ابیات زیر، به نقد وصف چالشها و دشواریهای پیش روی امام(ع) در حوزه های دینی، سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی می پردازد؛
2-14: فراز چهاردهم 

ِماَلِح1- َحَرَص الِْحْقُد أَْن یَُسمَّی قَبیحًا ِحَساٍن  ِمن  بََمْعنَاک  َما 
الِْمَزاِح2- فَِإَذا َما رقَْقَت أَْو بشَّ َوْجٌه کثیُر  تِلَعابٌَة  قِیَل 
َکَفاِح3- َو اْستََزاُدوا فَِقیَل الَ َرأي فِي الَْحر ابْن  َُّه  أَن ُرْغَم  لَُه  ِب 
أُْي قِْرَمًا َفاِح4- َو َغریٌب أْن یَُعوَز الرَّ َعاَش بَْیَن الَْقنَا و بِیِض الصِّ
َرقِْیٌع َرأٌی  یُْؤِذیِه  َعلِيٌّ  أَ  اِح5-  إِلبِْن َعاٍص أْْو ِکْذبٌَة ِمْن َسجَّ
بَِدیٍه الُمَشّوَهاِت  الُْوُجوهِ  َو  لََصَقَها الَْعْیُب بِالُْوُجوهِ الِصبَّاِح6- 

                                )همان:ص 70-69(

1- دشمنی و کینه حرص می ورزید که ویژگیهای زیبا و دلپذیر تو را زشت و قبیح بنمایاند.2- به همین 
جهت زمانی که نرمخو و خوش ُخلق بودی و چهره ای شاد و بشاش داشتی، می گفتند بیش از اندازه اهل 
شوخی و بازیگوش هستی! 3- پا 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 نیزه ها و شمشیرهای بّران زندگی 
کرده است، فاقد رأی و نظر در امور جنگی باشد! 85- آیا شخص عظیمی همچون علی با اندیشه ها و سخنان 
به هم بافته شدۀ عمروبن عاص و یا دروغهای سجاح آزرده می شود و میدان جنگ را خالی می کند.6- و نیز 

صورتهای زشتی که عیب آشکار خود را به آن چهره های نورانی و زیبا نسبت می دهند.
وائلی، همچنین در قصیدۀ »أبی تراب« به کینه و حسد دشمنان امام علی (ع) اشاره می کند که در زمان 

حیات وی و پس از شهادت آن حضرت(ع) کوشیده اند نام و یاد آن امام واالمقام را پنهان نمایند؛
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2-15: فراز پانزدهم 
ُة َمْعَدٍن َمَطَرْت َعَلْیَک َو ُکلَُّهنَّ َهتُوُن1- ِحْقٌد إِلَی َحَسٍد َو ِخسَّ
الَْمْدفُوُن2- َراُمو بَِها أَْن یَْدفِنُوَک فََهالَُهْم ُهَو  َسْعیُُهْم  َعاَد  أَْن 
ُموا أَْن یُْغِرقُوَک بَِشْتِمِهْم أَتََخاُف ِمْن َغرٍق َو أَنَْت َسِفیُن3- َو تَوهَّ

                                      )همان:ص85(

1- کینه و حسادت و ُخبث طینت همچون باران پر آب بر تو باریدن گرفت.2- خواستند با تبلیغات 
سوء تو را از میان بر دارند اّما سخت به وحشت افتادند آنگاه که تبلیغات خود را نابود شده یافتند.3- گمان 
کردند با ناسزا گویی می توانند تو را غرق کنند (تو را غرق در ناسزا کنند) اّما 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 می کند:
2-16: فراز شانزدهم

فََأتَْرَعْت النَِّعیُم  تََبَنَّاَها  بُیُوٌت  تُْضِفیِه1-  الِْغْیِد  َعَلی  لَْهَواً  َمَقاِصُرَها 
بي َو تُْلِهیِه2- َو بَاتَْت بُیُوُت تَْنِصُب الِقْدَر فَاِرغًا َعلِی النَّار َکي تُْغِري الصَّ
فَاْستََفزَّ ِحَفاُظه َهَذا  َعَوالِیِه3- َرأی ُکلَّ  ُسْمَر  ِصفِّیَن  فِي  فََأْشَرَع 

                               )همان:ص 81-80(

1- خانه های (امویان)، سرشار از ناز و نعمت است و در بالکنهای قصر، لهو و لعب و کامروایی 
با زنان حوری وش و زیبا روی فراوان انجام می گیرد.2- و در مقابل، خانه هایی است که از فرط فقر و 
نداری، دیگ های خالی از غذا بر روی اجاق می نهند تا با این کار فرزندان گرسنه و بی قرار خود را بفریبند 
و سرگرم نمایند.3- همه اینها را دید، پس خشمش به جوش آمد و در جنگ صّفین، نیزه های بلند و 

گندم گون را با خون امویان سیراب نمود.
وائلی در برخی از علویاتش، زبان به شکایت از روزگار می ُگشاید و در »تشبیه ضمنی« می گوید که 
روزگار در دشمنی با علی(ع) اسراف کرده، و از این رو، میان روزگار و امام (ع)، هیچ گونه صلح و آشتی 

برقرار نمی گردد، همچنان که بامداد روشن با شب تیره، هیچ گونه وحدت و سنخیتی ندارد؛
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2-17: فراز هفدهم
ْهُر فِي ِعَدائَِک َحتَّی لَْیَس بَْیَن اإْلِْثنَْیِن ِمْن إِْصاَلِح1- أَْسَرَف الدَّ
ی أِلَْن یَُساِویَک بِاأْلَْدنَی لِلبَِطاِح2- و تََصدَّ را  الذُّ ُشمَّ  یُْدني  َو 
فِینَا الَْمَقاییِس  نَْکبَُة  ََّها  إن بِالتُّفاِح3-  الُْخرنوب  یَُقاَس  أَْن 
َصبَاِح4- لَْیَس بَْیَن اإلِثنَْیِن َوَحَدُۀ ِسْنٍخ َو  ُمَعتٍَّم  لَْیٍل  بَْیَن 
الَْوقَاِح5- َو تََجنَّي َعَلی َموالیَک بِالْتَْکِفیر َعاوَي  الدَّ َو  ْلِم  الظُّ َو 

                                     )همان:ص 71(

1- روزگار در دشمنی با تو زیاده روی نموده تا آنجا که میان این دو اصالحی دیده نمی شود.2- تالش 
نمود تا تو را با فرومایه مساوی کند و قلّۀ رفیع تو را با سرزمینهای پست همسان نماید.3- این از بدترین 
مقایسه ها 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 نمونه هایی از حضور امام(ع) در جنگهای تاریخ صدر اسالم، اشاره شده است؛ 
جنگ بدر، ُأحد، هراس، خیبر، نهروان و صّفین. افزون بر این، به شجاعت و دالوریهای امام علی(ع) اشاره 

می کند که، کافران و فاجران و منافقان را به هالکت رسانده است؛
2-18: فراز هجدهم 

کیُن1- َو رَجْعُت أَْعُذُر َشانِئیَک بِِفْعلِِهْم فََمتَی الْتََقي الَْمْذبُوُح َو السِّ

ِصّفیُن2- بَْدٌر َو أُُحٌد َو الَْهراُس َو َخْیبٌَر ِمْثُلُها  َو  النَّْهَرواُن  َو 
الِْعرنیُن3- َرأٌْس یُِطیُح بَِها َو یُْنِدُر کاِهٌل یُْجَدُع  و  تَُجذُّ  یٌَد  َو 
الَْمْطُعوُن4- َهَذا َرِصْیُدَک بِالنُُّفوِس فََما تَُری َو  الَْمْذبٍوُح  أَیُِحبَُّک 

)الوائلي، 2005م:ص 85(

1- بازگشتم و دشمنانت را در کارهایی که با توکردند معذور داشتم، چگونه سر بریده می تواند 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 صّفین 3- سر ها را جدا نمودی، کتفها را از جا بر کندی 
و دستها را قطع و بینیها را بریدی! 4- این است اندوختۀ تو در روح و جان مردم، پس؛ آیا کافران کشته 
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شده، و منافقاِن زخم خورده، تو را دوست می دارند؟ (وائلی علّت کشته شدن امام علی(ع) را شرکت آن 
حضرت در جنگهای صدر اسالم می داند).

شاعر در قصیدۀ »أبي تراب« به زهد و ساده زیستی امام علی(ع)، اشاره می کند و آن را می ستاید؛
2-20: فراز نوزدهم

َمْرقوَعٌة قَِطْیَفٌة  أَنَْت  َو  بَِطْیُنتَْکُسو  أَنَْت  َو  ُجْوٍع  ِمن  تُموُت  َو 
                          )الوائلي: 2005م: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 
گرفت و بارو بَر داد و به درختی تناور و سایه گستری مّبدل گردید که سایه اش، آفاق جهان را درنوردید. 
نخستین این دو سرچشمه، سرچشمۀ لطف الهی بود که او را از موهبت های فّیاض 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؛
2-20: فراز بیستم 

ُدَعابٌَة فِیَک  َحتَّی  تَِرقُّ  َو  التِّنِّْیُن1-  یَْفَزُع  َحتَّی  تَُفحُّ  و 
ِصَفاتِِه َو  نُُعوتِِه  أَقَلُّ  ُخُلٌق  َمْقُروُن2-  بِِمْثلِِه  الَْجاَلَل  أَنَّ 

                                   )همان:ص 84(

1- در معاشرت چندان نرم و مهربانی که گویند شوخ طبع است(کنایه از اینکه منافقان می گفتند: 
علی(ع) جوان و شوخ طبع است و شایستگی خالفت ندارد) و در پایمردی بر حّق همچون مار با صالبتی 
هستی  که از صدای نیش آن همۀ مارهای تنومند می گریزند. 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 نمی دارد و بیان می کند که حضرت علی(ع) 
در میدان مبارزه و جهاد، دالوریهای بسیاری انجام داده، و در هنگام صلح نیز، به بهترین صورت به پیمانها 
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وفادار بوده است. صبح گاهان بر منبر، سخنان تأثیرگذار بر زبان می رانده و شب هنگام و در محراب نماز، 
با ناله های جانگداز در آستان الهی قرار می گرفته است:

2-21: فراز بیست و یکم
ما یتُوُن1- فِي الَْحرِب أَنَْت الُْمْستََحمُّ ِمَن الدِّ الزَّ و  التِّیُن  أَنَْت  َو  ْلِم  السِّ َو 
ْبُح أَنَْت َعَلی الَْمنَابِِر نَْغَمٌة أَنِْیُن2- َو الصُّ أَنَْت  الِْمْحَراِب  فِي  اللَّیُل  َو 

                                   )همان:ص 84(

1- در جنگ از خون دشمنان، بدنت را حّمام می دهی و در صلح همچون، انجیر و زیتون رمز و نماد 
دوستی و مهربانی هستی.2- سپیده دمان، بر منابر، نغمه ی دالویزی؛ و شامگاهان در محراب عبادت، نالۀ 

جانگداز.
وائلی، وضعّیت جامعۀ زمان امام (ع) را، سیاه و نامطلوب ترسیم می کند و در مقام مدح، امام را مشعل 
هدایت مردمی می داند که مّدتها در نادانی زیسته اند. سپس از بی پشتوانه ماندن امام و در نتیجه، واگذاری 
زمام خالفت به دست معاویه که صالحیتش را نداشت، گلِه می کند؛ 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:
2-22: فراز بیست و دوم

لَِشْعٍب تََماَدَي فِي ِظاَلٍل َو َداِجیِة1- أََطلَّ عليٌّ یَْحِمُل الُْهَدی ِمشَعاَلً
فَیافِیِه2- أََسفَّ فََأْعَطی إِلِبِْن ِهْنٍد ِزَماَمُه ِمْن  َمْهَمٍه  فِي  بِِه  فََضلَّ 
ْعِب إِرَهاٌق َو فِي الَْماِل أَثََرٌۀ َو فِي الُحْکِم إِْرَهاٌب َو في الّدیِن َما فِیِه3- فَِفي الشَّ

)همان:ص 80(

 1- علی(ع)، مشعل هدایت را در میان قومی حمل می کند، که مّدتهای مدیدی است که در تاریکی و 
ظلمت شب را بسر می برند.2- آنگاه که ملّت زمام امورش را به پسر هند سپرد، به سوی پستیها سقوط کرد 
و در بَرُهوت گمراهی رها گردید.3- ملّت را دچار رنج ساخته اند و اموال آنها را از آِن خویش نموده اند، 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 می دارد که اگر روزگار با همۀ 
فراخی اش بر علی(ع) تنگ گردد، جای شگفتی نیست؛ زیرا همان گونه که نمی توان خورشید را جامه 

پوشاند و دریا را در پیمانه کرد، علی (ع) را نیز نمی توان در حصار تنگ دنیا جای داد؛
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2-23: فراز بیست و سوم 
َماَن إِْن َضاَق َعّما الَفَساِح1- اَل أَلُوُم الزَّ الُحُجوِم  ِمَن  أَنَْت 
ْمَس ثَوبًَا أَْقَداِح2- فَُمَحاٌل أَْن تَْلبَس الشَّ فِي  الْبَِحاَر  تٌَصبَّ  أَْو 
قَوٌل نَْهَجَک  بَِأنَّ  تَنَاَدْت  َصَحاِح3-  ِمْن  بِِه  َما  َو  نََسبُوُه 
بِاإلِْفَصاِح4- اَل فََما أَنَْصَفْتَک َو اهللُ یَْدِري التَّاریِخ  َصَفَحات 
ْهُر فِي ِعَدائَِک َحتَّی إِْصاَلِح5- أَْسَرَف الدَّ ِمْن  اإلِْثنیِن  بَْیَن  لَْیَس 

                               )همان:ص 71-70(

1- اگر زمانه تاب تحّمل حجم وسیع و گسترده ی تو را ندارد، او را مالمت نمی کنم.2- محال است 
که بر تن خورشید جامه ای 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 داده اند. 4- خدا گواه است 
که صفحات تاریخ، انصاف را درباره ات رعایت ننمود و حقیقت مظلومّیت تو را بازگو نکرد.5- روزگار در 

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 حزن انگیزی 
شعرش افزوده است، از امام می خواهد 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:
2-24: فراز بیست و چهارم

َوثِْیُر1- َسیِّدي یَا أَبَا تُراٍب َو یَا َمْن فَْرٌش  لِْلُخُدوِد  تُْربُه 
ـَعَد َوْجٌه َعَلی الُقُلوِب أَِمْیُر2- َسیِّدي إِْن بَُعْدُت َعْنَک فََلْن یَْبـ
ِشْبَراً تُربََک  لِي  فَاْحتَِفْر  َشبِْیُر3-  و  ِمْشبٌَر  َحَوالَيَّ  َو 

                               )همان:ص 78-77(

1- ای ابوتراب! ای سرور من! ای کسی که خاک مزارش، فرشی نرم است برای گزاردن گونه ها.2- 
سرورم! اگرچه من از تو دورم اّما 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 مّنت).
هم او در قصیدۀ »مع الناّفس« قرار گرفتن جسم امام(ع) را در قالب تنگ خاک عجیب می داند؛ زیرا 
ایشان کسی بود که در زمان حیات، در همه جا نام و نشان داشت و لشکریان بسیار قدرتمندی به فرمان 
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وی بودند. شاعر با برشمردن ویژگیها و خصلتهای امام(ع)، »حسن تعلیلهایی« پی درپی را ذکر می کند تا 
سخن نخستین خویش را تفسیر نماید:

2-25: فراز بیست و پنجم
لََدی قََفٍص َضاقَْت َعَلْیَک َمَجالَْیِه1- أَ یکفیَک أْن تَْقِضی الَْحیَاَۀ َسِجینًة
َِّذي َصَدر الَْفَضاَء َو إِْن نَأی یَُغصُّ بُِجزِء ِمْنَک َرْحَب َمَغانِیِه2- َو أَنَْت ال
َّذي إِْن أَلَْهبَْتَک عزیَمٌة فََأْقَصی الَْفَضا َجْیٌش لََدیَْک َو َدانِیه3- َو أَنَْت ال
َّذي إِْن أَْوَرقَْت فِیَک َشْجنٌه آِذیِه4- َو أَنَْت ال یَْعبُِق  َرْوٌض  نا  الدُّ فَِإنَّ 

                                    )همان:ص 79(

1- آیا 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 اراده ات شعله ور گردد از نزدیک ترین 
نقطۀ زمین گرفته تا دورترین نقطۀ آن را لشکر و سپاه تو ُپر خواهند نمود. (همه جا محل سپاهیان تو خواهد 
بود)4- هر گاه تنها یکی از غمهایت به برگ و بار نشیند دنیا را به گلستانی معّطر 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 می کند:
2-26: فراز بیست و ششم

ْکُر یَْطَفَُح َسْلَساَلً َمَعانِیِه1- َعَلی َشَفتَیَک الذِّ ُسُمو  ِمْن  َعاَلً  فَتَْنَهْل 
ْهِر َهْب لَنَا ْعِب ّضلَّ بَِهاِدیِه2- أَبَا َحَسٍن ِمْن ُروِحَک الطُّ ُشَعاعًا فَُرْکُب الشَّ

                                    )همان:ص 81(

1- بر لبان مبارکت ذکر پروردگار بی وقفه زنجیروار نقش می بندد و تو از شراب ناب آن ذکر، پی در 
پی سر مست می گردی.2- ای أبو الحسن! از روح پاکت پرتوی بر ما ببخش؛ زیرا که کاروانهای انسانها 

به خاطر رهبران نا شایست، گمراه گشته اند)
سپس شاعر در پایان قصیدۀ »إلی أبي تراب«، بیان می دارد 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 می کنیم، هیچگاه قطع نمی شود و این خود دلیلی بر جاودانگی امامت ایشان می باشد:
2-27: فراز بیست و هفتم

َداَللًَة الُْخُلوِد  بَْعد  ِمْن  تَعیُش  َو  یَُکوُن1-  َماُء  السَّ تَْهَوی  َما  أَنَّ  فِي 
                                   )همان:ص 80(

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

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 نمی دارد 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 می دارد. وی 
به دو گروهی اشاره می کند که یکی جانب حقیقت نگه نداشته و با اغراق گوییهای خود، از ایشان بتی 
ساخته اند و گروهی دیگر از سر دشمنی، در پی انکار تواناییهایش بوده اند. شاعر خود را از اینها مّبرا می داند 

و در پی آن است که علی(ع) را چنان که بود، بشناساند:
2-28: فراز بیست و هشتم

یَِمْیٌن اْستََخفَّ  َو  یََساٌر  َغالَی  یَبِیُن1-  یَکاُد  اَل  لَُکْنِهَک  یَا  بَِک 
تَْلویُن2- فَرأیُت أْن أَرِویَک مْحَض روایٍَة ال  و  اَلُصوٌر  لِلنّاِس 
یَِقیُن3- فََسَألُْت ذهني عنَک َهْل ُهَو َواِهٌم َذاَک  أنَّ  أَْم  َرَوی  فِیَما 
التّهویُن4- فََطَلْبُت ِمن ذهني یُمیُط ستائِراً أَو  بها  الُغلوُّ  لَِعَب 

                                    )همان:ص 83-82(

1- گروهی در حّق شما تو غلّو کردند و گروهی دیگر از شأن تو کاستند؛ ای آنکه باطنت بر کسی 
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 دیده ای، َوْهم و گمان بود یا یقین؟!4- پس از 

ذهن خود خواستم تا پرده های ُغلّو و اهانت (افراط و تفریط) را کنار نهد.
سپس، در ادامه قصیده، شیفتگی و دلباختگی خود را به امام (ع) این گونه بیان می کند:

2-29: فراز بیست و نهم
الَْکانُون1- َو لََقْد َعِشْقتَُک َواْحتََفْت بَِک أَْضُلعي بَِجْمِرهِ  تَاَه  َو  َجْمَراً 
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ِعْنَدَها نَْفِسي  إِنَّ  َجْمِرَک  فَِداُء  َو  ُسُکوُن2-  َو  لََذَعاتِِه  إِلَی  تَوٌق 
)همان:ص 85(

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

سوزش عشق و آرامش توست.
لبنان و آوارگی  اشغال جنوب  بحراِن  اسالم و  شاعر در کنار مدح علی(ع)، چالشهای روز جهان 
مسلمانان فلسطین را نیز مورد توّجه قرار داده و مخاطبان را به ایستادگی در برابر استکبار جهانی و مبارزه 
با اشغالگری دعوت می کند؛ وی، در قصیدۀ »في محراب العشق« به اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل 
می پردازد و از امام(ع) طلب کمک دارد و جوانان را با پیروی از سیره ی جهادی امام(ع) به قیام و مبارزه 
تشویق می کند تا در برابر نقشه های استعمار و دشمنان ایستادگی کنند. او از جنگهای بدر و احد نام می برد 
تا بیان کند رسالتی که هر نسلی در برابر ستم بر عهده دارد، در حکم پرچمی بشارت دهنده  برای دیگر 
انقالبیها است. وی، همچنین با به یادآوردی سرسبزی و خّرمی لبنان- پیش از اشغال- سعی دارد تا هویّت 

اصلی لبنان را در یادها زنده کند:
2-30: فراز سی ام

َرْهٌط یُؤَسُر  الَْجنُوُب  َو  ُهنَا  التَّحریُر1-  نَاَداُهُم  ُغرٌّ  ِمْنَک 
َسبِیِل فِي  َشَهاَدًۀ  َعانُِقوَها  تَْکِدیُْر2-  َصْفَوَها  َشاَب  َما  اهللِ 
أُُحٍد َو  بَْدٍر  َرِعیُل  َدَعاُهْم  َو  النَِّفیُر3-  النَِّفیِر  َمَع  فَتاََلقَی 
ْرقَاُء َو الَْجبَُل اأْلَْخـ َواِطي الزَّ ْهُل ُسْنُدٌس َو َحِریر4- الشَّ ـَضُر َو السَّ
یْـ النَّاُطوُر5- َو َحَکایَا الُْهیَاِم فِي َمْوِسِم الزَّ َصاَغَها  الَْکْرِم  َو  ـتُوِن 
لُْبنَا هویُّة  ِعْنَدنَا  َهِذهِ  التَّْدِمیُر6-  َو  البَاُروُد  فََماذا  ِن 

                                )همان:ص 77-75(

1- اینجا و در جنوب لبنان، قبیله و قومی از تو به اسارت درآمده اند و قومی نورانی و نیکو ِخصال که 
آزادی آنها را ندا می دهد.2- شهادت در راه خدا را که از هر ناخالصی و شائبه ای 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، کوه های سرسبز و دشتهایی رنگین و حریر گون.5- و داستانهای عاشقانه ای که 
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به هنگام رسیدن میوه ی زیتون و انگور توسط مترسکها ساخته می شود.6- لبنان در نزد ما چنین است پس 
این با روت و ویرانی دیگر چیست؟!(لبنان سرزمین صلح است نه جنگ)

  وائلی در بیت های پایانی قصیدۀ »غدیر علی«، به خاطر دشواریهای که امروزه در دنیا وجود دارد، از 
روح آن حضرت طلب کمک می نماید تا نامالیمتیها را بزداید و بیان می کند که اگر دنیا ُپر از رنج شود، 
اّما حضرت علی(ع) در کنارش باشد، گویی زیر سایۀ امام، در بهشت می زید و قلم و اندیشه اش از نزد وی 
با توشه ای ُپربار باز می گردد. وی از امام(ع)، با حسن تعلیلی زیبا، طلب صله می کند تا با یاد او در قلبش 
قّوت بگیرد. وی، علی(ع) را همچون سرزمینی می داند که اگر کشتی اش در چنگ امواج، از مسیر اصلی به 
دور افتد، علی(ع) را وطن خود قرار می دهد و در ساحل آن آرامش می یابد (اشاره به حدیث سفینۀ نوح):

2-31: فراز سی و یکم
نْیا بِتَْعِدیِْد1- أَبَاالُْحَسین أَتَی ِعیُد الَْغدیر َو بِالدُّ تُْحَصی  اَل  َمَصائُِب 
ْوِح ِمْن ُغَمِم ِعْیِدي2- فَاْمَسِح بُِروحَک َما بِالرُّ ِعْشتُه  یَْوٍم  ُکلِّ  فِي  فََأنَْت 
نیا علْی أَلِْق َمْکُدوِد3- إنّي َو إِْن عاَشِت الدُّ اأَلْحَزاِن  لََهِب  ِمْن  اَن  َحرَّ
فٍَة ُمفوَّ بَِجنَّاِت  ِمنَک  أَِعْیُش  َمْمُدوِد4-  ِمْنَک  بِظلٍّ  أَْستَِظلُّ  َو 
َمْحُدوِد5- َو ُمْذ َحَمْلتَُک في َوْعیِي َو فِي قََلِمي َغْیِر  بَِزاِد  ِمنَک  َرَجْعُت 
یَلُِد قَْد  َمْعُقوِد6- َذْرني َعَلی ِصَلٍة فَالبُْعُد  بِالَقْلِب  َوَطٍر  َعْن  ُلوَّ  السُّ
بَِها فَاْحُد  اأَلْمَواِج  لُْعبَُة  أَْن تَْستَِوي بِنهایاٍت َعَلی الُجْوِدي7-َسِفْینَتي 
تَْشریِد8-فَأنَْت لِي أَیْنََما َشطَّ الَْمَدی َوَطٌن َو  إبَْعاٍد  ُرْغَم  أَِعیُشه 

)همان:ص 67-66(

1- ای 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 زیسته ام 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) می زیم و از سایۀ گسترده ی تو سایه بر می گیرم.5- و از زمانی که تو را در اندیشه 
و قلم خود همراه نمودم، از نزد تو با توشه ای بی پایان بازگشته ام.6- بگذار به تو نزدیک باشم؛ زیرا دوری 
از تو نیازهای قلبی ام را از یادم می برد.7- کشتی وجودم بازیچۀ امواج است، پس آن را هدایت کن تا در 
انتها، همچون کشتی نوح بر کوه امن ُجودی مستقر شود. (اشاره به سورۀ هود، آیۀ 44)8 - ای امام! با 
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وجود دوری زماِن تو از من، باز هم تو وطن و مأوایم هستی. وطنی که به هنگام آوارگی در آن می-زیم.
به آن حضرت توّسل  با کنیۀ معروفش، »ابوتراب«،  با خطاب قرار دادن حضرت علی(ع)،  وائلی 
می جوید. وی، خود را در بند هر آنچه منسوب به ایشان می باشد، می داند 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 می گیرد. و در 
تعبیری عرفانی بر این باور است که حال و روزش را تنها کسی درک می کند که در محراب عشق می زید 

و تنها چنین کسی او را معذور می دارد:
2-32: فراز سی و دوم

یَتیُه تُراِب  أَبَا  یَا  َسیِّدي  الُْجُذوُر1-  تَْشَرئُِب  َو  فِیِه  الْغرُس 
َمْأُسوُر2- أنَا فِیَما یُْنَمي إِلَْیَک َو َما تَْحکیِه َؤي  الرُّ َوْجِهَک  َعْن 
َّني الَْمْهُموُم فِي ُدنیاَک نِي إِن عوُر3- َهزِّ الشُّ ِمنِّي  یَِفیَق  َحتَّی 
الُْعُصوُر4- َو تُصلِّي َمَشاِعري ِعْنَد ِمْحراٍب اَلَۀ  الصَّ تُْدِمُن  بِِه 
الُْفتُوُر5- أَنَا َما ِغْبُت ِعنَک یَْوَمًا َو لَِکْن فََدبَّ  َؤی  الرُّ أَْثَمَلْتني 
َمْعُذوُر6- َو ِمْحراُب الِْعْشِق َمْن َعاَش یَْدري بِالَْهَوی  َذاَب  َمْن  أّنَّ 

                                )همان:ص 88-87(

1- ای ابوتراب!  هر نهالي واله و شیداي توست و به عشق دیدار تو سر از خاک بر می آورد.2- ای 
امام! من شیفته و اسیر آن چیزهایی گردیده ام که روایت گران به تو نسبت می دهند و یا از سیمای تو 
نقل می کنند ( نا دیده عاشق تو گردیده ام).3- پس مرا که در دنیای تو گرفتار محنت عشقم، به خود 
بازگردان.4- عواطف و احساسات من تنها در محراب و سجده گاه تو که روزگاران به نمازِ در آن خو 
گرفته است نماز می گذارد. 5- من یک روز هم تو را از یاد نبرده ام بلکه دیدار روی تو مرا سرمست و 
سبکبال نموده است.6- و کسی که در محراب عشق زندگی می کند، می داند که آنکه در آتش دلدادگی 
ذوب شد، عذرش پذیرفته است.                                                                                                                                           

   وائلی در قصیدۀ »إیحاءات نهج البالغة«، به ستایش سخن ُگهربار امام علی(ع) و فصاحت و بالغت 
نهج البالغه اقدام می نماید. سپس در تعبیری عارفانه، نهج البالغه را همچون ُخم باده ای می داند که ترسیم آن 

در ذهن، اندیشه را سرمست می سازد؛
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2-33: فراز سی و سوم 
ه َمْخُمـــوُر1- َو ُساَلٌف َمْن خالََها دوَن أَْن یَْشَرَب ـُ یَْغـــُدو َو ِذْهنـــ
بِالنَّْهِج فَْلیَْسُکْت َح اإْلِنْتَِماَء  ـــــُه َمْوثُــــوُر2- َوضَّ َزِعیـــْمٌ یَُخطُّ

)همان:ص 86(

1- شراب ناب و کهنه ای است که ِصرف تصّور آن، آدمی را مست می گرداند بی آنکه 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)، می توان به قلّه های بلنِد 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 
از قبیِل؛ آزادی اندیشه، دیباچۀ غّرا، آهنگ موزون و دور اندیشی والیت امام(ع) را می یابد و آن را تنها 

راه رسیدن به بوستان حقیقت می داند:
2-34: فراز سی و چهارم

َعلِيٍّ ِکتَاب  فِي  الِْفْکِر  قَِمُم  ُقوُر1-  الصُّ َعْنــُه  تَْنَحطُّ  َشاِهَقاٌت 

ُغرٌّ ِدیبَاَجٌة  َو  ُحرٌّ  فِْکُر  أُُمــوُر2-  َو  ُمَموَســٌق  ٌر  ـْ نَبــ َو 
َُّه الْنَْهُج َمْحُض بَاٍب إِلَی َحْقٍل ُب َو الَْجنَی َمْوفُــوُر3- إِن ـْ بِِه الِْخصـ

                                )همان:ص 87-86(

1- قلّه های بلند اندیشه در کتاب علی(ع) است و به اندازه ای بلند و مرتفع است که عقابها نیز نمی توانند 
تا به آان حّد، اوج بگیرند.2- اندیشۀ آزاد، الفاظ زیبا و آهنگین و معانی عمیق و واال از نشانه های نهج البالغه 

است.3- آن نهج البالغه دری است به سوی کشتزاری حاصل خیز و ُپر برکت.
وائلی در ادامۀ همین قصیده، حضرت امیر را پیشوای سخنوری می نامد و سخنان گهربار ایشان را شفا 
دهندۀ جانهای بیمار می داند، سپس نسبت به صاحب چنین سخنانی، اظهار شگفتی می کند و وی را معنایی 

می داند که اگر تمام واژگان ِگرد هم بیایند، در بیاِن واالیی و بزرگی ایشان، چیزی کم دارند:
2-35: فراز سی و پنجم

رِع الشَّ نَبيِّ  ِمْثُل  الْبَیَاِن  نَبيُّ  َو  دوُر1-  الصُّ یَُقوُل  بَِما  تٍُْشَفی 
فََماَذا لََفْظَت  َما  النَّْهُج  یَُک  إْن  ُهوُر2-  الدُّ َرَوتَْها  فَْلتًَة  یَا  أَنَْت 
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لَْفٍظ ُکلُّ  ُوْسِعِه  ِمْن  َمْعنَی  أنَْت  قُُصوُر3-  َو  َحْجِمِه  َعْن  ِضْیٌق  فِیِه 
                                     )همان:ص 87(

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

و کوتاهی گرفتار می آیند.
وائلی در مقام مدح، حضرت امیر را » فرزند قرآن« می نامد که بسیار به پدر خود شبیه است و آنها را 
که نمی پذیرند که می توان از فرع (علی(ع)) به اصل (قرآن) رسید، نادان می نامد و بر این عقیده است که 
می توان توسط فرع حّتی به ریشه نیز رسید. وی، همان گونه که ورای هر پرتو نوری، رّد پای خورشید را 

می بیند، ورای راهی که امام علی(ع) در پیش گرفته است، برکت، نعمت و حاصِل نیکو می بیند:
2-36: فراز سی و ششم

َُّه ابُْن الُْقرآِن َو اإْلِبُْن َکاأْلَِب َمْأُجوُر1- إن حاقٌِد  لَجَّ  إْن  َو 
الُْجُذوُر2- َو َغبَاٌء أَْن الَیُری اأْلْصُل بِالَْفرِع تَْستَبِیُن  بِالَفْرِع  َو 
َشْمٌس اَلبُدَّ  َعاِع  الشُّ فََوَراَء  ْذي ُزُهوُر3-  َو َوراَء النَّْهِج الشَّ

                                     )همان:ص 86(

 1- به راستی که وی فرزند قرآن است و هر پسری به پدر می رود 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 شاخه ها است که ریشه ها شناخته می شوند.3- در پِس هر نوری، بی شک خورشیدی وجود دارد و 

ورای نهج البالغه نیز شکوفه های خوش عطر و بوست.
شاعر در ادامۀ قصیدۀ »غدیر علی«، خداوند را به خاطر آنکه وی و سایر شیعیان را به سوی حضرت 
علی(ع) رهنمون گشته است، سپاس می گوید و از قرار گرفتن در راه راست، اظهار خشنودی می نماید. در 

عین حال، پیرو علی(ع) بودن، اّما عمل نکردن به طریقت وی را نکوهش می کند؛
2-37: فراز سی و هفتم 

َعَلی إِلَْیَک  ُهْدنَا  أَْن  هللِ  الَْحْمُد  َو  تَْسِدیِد1-  َو  تَْوفیِق  َمْنَحِة  َو  َوْعي 
َضَوابِِطنَا ِمْن  َشٌئ  تَْعثََر  َما  َو  تَْفریِد2-  و  َجْمٍع  لََدی  َکالَْخابِطیَن 
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لُُهْم یََخوِّ تَْبِریَْراً  التََّصاحب  َخالُوا  أَْن یَْستَوي الُْحْکُم فِي الَْعاِد َو فِي الُْهوِد3- 
ْمُس أَْضَواٌء َو َمااْستََویَا ْمُع َو الشَّ َمْرُدوِد4- َو الشَّ الِْحسِّ  بَلیِد  بَِفْهِم  إاِلَّ 

                                   )همان:ص 65(

1- سپاس 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 وسیله ای 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 اّما در یاران علی(ع) این گونه نیست)4- خورشید هر شمع هر دو نورانی هستند أّما جز 

انسانهای ابله و کودن، کی آن دو را از لحاظ نورانیت مساوی نمی داند؟
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نتیجه گیری
1. بر جسته ترین مضامین شعر دینی وائلی در ترسیم امام علی(ع) عبارتند از؛ بیان فضیلها و ویژگیهای 
فراخوانی  توزان،  اسالم، نکوهش دشمنان و کینه  تاریخی جریانهای صدر  تحلیل  بازکاوی و  امام(ع)، 
شخصّیت تاریخی امام(ع) جهت اصالح امور و پایداری در برابر استبداد و استعمار، پیوند میان شخصّیت 

جهادی امام(ع) و ادبیات پایداری در سرزمینهای اسالمی، معّرفی امام(ع) به عنوان همدم پیامبر(ص) و 
همنشین قرآن، گزینش اعتدال و پرهیز از غلّو و اغراق در ترسیم سیمای امام(ع)؛

2. وائلی 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 تشّخص بالغی، کاربرد تعبیرهای رمزی 

و عرفانی، تلمیح به رخدادها و جریانهای تاریخی.
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