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 چکیده

توانسته ، شعری ةشعر دینی است؛ وی در این گون ةر عرصشیعی عراق د معاصر شاعران ازاحمد وائلی یکی 

اجتماعی و فرهنگیی حیا م بیر روزگیار     ، و اوضاع سیاسی( علیهم الساّلم) اهل بیت های فضیلتاست میان 

در  شاعر و عزم راسخ اعتقاد قوی، نیرومند ةعاطف بیانگر، یشعر دینی و. برقرار  ند استوارپیوندی ، خویش

تنهیا بیه بییان    نه ، وی. همراه با خرد ورزی و اعتدال استهدفهای ارزشمند بوده و یدن به برای رس  وشش

پاییداری و  ، آگاهی، بلکه مردم را به بصیرت، پردازدمیاسالمی  ةموجود در جامع های چالشو  ها دشواری

، و تفرقیه  رب گرایییشیعی و پرهیز از غ -اصالت اسالمی .خواندفرا میعلیه استبداد و استعمار نیز مبارزه 

، فکیری توجیه بیه مسیائل    ، بکارگیری سیاختارهای خایابی اسیتوار    .است وائلی ةاندیش آشکار ةمشخّص

 .است او دینیشعر  بارز های ویژگیهای  نونی مسلمانان از جمله نیازها و خواسته ،اعتقادی

 (.ع)اهل بیت، شعر دینی، عراق معاصر شعر، احمد وائلی :های کلیدیواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   mhesam95@yahoo.com:پست الكترونيك نويسندة مسؤول.  
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 :مهقدّم

استبداد ستيزي و ، هاي اصيل اسالميفراخواني به ارزش، هاي مردميوزي انقالبپير

شمار شاعران . دهدمحتواي اصلي شعر ديني معاصر را تشكيل مي،مبارزه با استعمار

اي دشوار به نظر هاي اسالمي آنچنان زياد است كه برشمردن آنها تا اندازهديني در ملّت

آيد كه تحوّالت هايي به شمار ميعاصر يكي از سرزمينكشور عراق در دنياي م. رسدمي

 .گيري و تكامل شعر ديني داشته استداخلي آن نقش مهمّي در شكل

. ديـده بـه اهـان گشـود    ، ق در شـهر نفـا اشـر    .ه 2431احمد وائلي در سـال  

 ةق در رشـت . ه2431و در سـال  . تحصيالت مقدّماتي خود را در همان شهر سپري نمود

ق موفق بـه  .ه 2411فوق ليسانس دريافت كرد و در سال ، از دانشگاه بغدادفقه اسالمي 

سپس به عراق بازگشـت و دانـش و ادبيـات    . اخذ مدرك دكترا از دانشگاه قاهره گرديد

زبـانزد  ، هـاي مشـهور وي  خطابه. خويش قرار داد مردمهاي خود را در خدمت خواسته

. گون اهان عرب بـه اـار رسـيد   هاي گوناعام و خاص گرديد و شعرهايش در نشريه
 .(13 ص، 2ج، المؤيّد، 477 -473ص، 2ج، 2111، داخل:ك .ر)

كـه سـرزمينش از    كـرد  مـي در روزگاري زندگي ، اين دانشمند توانا و اديب براسته

رايج اوضاع فرهنگي آن  ةسك، و گرايش به فرهنگ غربي برد مياستبداد و استعمار رنج 

بر آن بود تا با بهره گيري از منبرهاي حسيني و شـعر  ، واز اين ر. آمد ميكشور به شمار 

، وي هيچگـاه . ديني رهنمون نمايد هاي ارزشپايداري و ، مردم را به سوي بيداري، ديني

زنداني و تبعيـد  ، تسليم تهديد و تطميع حاكمان ستمگر عراق نشد و بارها از سوي آنان

تواّه به نقش زنـان در  ، تفرقه شيعي و پرهيز از غرب گرايي و -اصالت اسالمي ؛گرديد

وائلـي بـود؛ وي دانشـمند و     ةانديش آشكارهاي ااتماعي از مشخصه -عرصه هاي ديني

پيـروي از  . سـرود  مـي و  گفت ميبراي وادان و فرهنگ آن سامان  ؛اديبي مردم گرا بود

در خـ  اوّل  ، او را به مانند برخـي از شـاعران كالسـيك شـيعه    ( ع)هاي اهل بيتآموزه

مـردم عـراق و    ةانديشنام و روش او همواره در ، از اين رو. قرار داده بودستم زه با مبار

 .ماندگار شده است، اسالمي هاي سرزمينبرخي از 



 01 /تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی  -درآمدی توصیفی 

در  از خـود  فراوانيپُربار اشم از اهان فرو بست و آثار  ق.ـ ه2313شاعر در سال 

/ 33ص، ادقي تهرانـي صـ : ك.بـراي تفصـيل بيشـتر ؛ ر   ) است نهادههاي گوناگون بر ااي حوزه

ــوار/ 213 ص، 2431، يالرهیم   ــدين/ 311 ص، 2174، ن ــروازق/ 271 ص، 2111، عزّال  ص، 1113، ال

 .(11 ص، 2111، يالفتالو/ 274 ص، 1111، يالطریح/ 413 ص، 2111، داخل/ 244-234

 استيكي از بزرگان و شايد از پرامداران شعر ديني در عراق ، به حقّ، احمد وائلي

بابي كه وائلي با . هاي ديني قرار داده استاش را در خدمت دين و ارزشريكه هنر شع

اي در آگاهي و تهـذيب اخـالق عمـومي اامعـه     نقش براسته، عنوان شعر ديني گشود

باطـل و دعـوت بـه بيـداري      عليـه فريـاد  ، شفاعت، شكايت، روح حماسه .داشته است

ـ  شعرش را در خدمت، او. مسلمانان بر شعر وي حاكم است و داده تش قـرار  وطن و امّ

هـايي كـه بـر سـرزمينش     هاي ستم و نقل واقعي تراژدياي براي بيان تلخيآن را وسيله

بـه دل  ، از زورگويان زمـان خـود   هيچ ترسي، در راه انين هدفي همو .داند ميگذرد مي

 .(274 ص، 1111، الطریحي) دهد نميراه 

، بلكـه بـراي شـعر   ، رنمـايي نداشـت  تفريح و ذوق و هن ةانب، وائلي از ديدگاهشعر  

 :(443 ص، همان).رسالت بزرگي در پيام رساني و ارشاد قائل بوده است

 

    

شعر دينـي   ةاستبر هاي مضمون -2 : از عبارت است، اساسي اين پژوهش هايپرسش 

   از غلوّ و اغـراق پرهيـز نمـوده اسـت؟    شعر ديني آيا احمد وائلي در  -1 وائلي ايست؟

فرهنگـي و دينـي اهـان اسـالم در شـعر وائلـي       ، ااتمـاعي ، بازتاب اوضاع سياسي -4

 اگونه است؟

كـه تبيـين انديشـمندانه و     شـود  مياساسي اين پژوهش نيز در اين خالصه هاي يافته

و پيوند ميان ادبيات شـيعي  ( ع)اهل بيت هاي فضيلت ديني و ترسيم هاي موضوع معتدل

بـه   ويمحتـوايي شـعر    هـاي  شـاخ  اسالمي از  هاي سرزمينمواود در  هاي االشو 

 . آيد ميشمار 
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اي هكتاب يا مقال، تاكنون پايان نامهذكر شود پژوهش نيز الزم است كه ة پيشين دربارة

تنهـا  . يافـت نشـده اسـت   ، اند پرداختهبدان ، با انين رويكردي كه نويسندگان اين مقاله

 ؛انـد  پرداختـه  ويدر شعر  هايي مضموناز انين  پاره ايبرخي از پژوهشگران به تحليل 

: اعفـري نسـب  (/ ) :دلشـاد )

: زرگوشـي و انصـاري پـور   (/ )زندگي نامه و بررسي اشعار سياسي احمد وائلي

 (يف

تحليلي نو از شعر ديني و متعهّد احمد وائلي  كهست ا هد  اساسي اين پژوهش آن

شاعري متعهّد و شيعي است آشنا ساختن مخاطبان بـا  ، ه  وائلياز آنفا ك و.عرضه نمايد

 .استهاي اصلي اين پژوهش يكي از ضرورت ويشعر 

 :موضوعپردازش تحلیلی 

 :ستایش پروردگار و نیایش به درگاه او

مهربان ، توانا، ستوده، يگانه) از امله اوصا  خداوند، «» ةشاعر در قصيد

وي با كاربُرد . گويدشمرد و از نياز بندگان و اميد به درگاه وي سخن ميميبر را ...( و 

گرايش »، واژگاني كه بار عاطفي الزم را در انتقال معناي مورد نظر شاعر دارند

  :ريزدتعالي در قالب شعر مي خود را نسبت به ذات باري «ةخالصان»و  «توحيدي

 (34ص ، 1111، الوائلي)

  :(ص)پیامبر  نعت

را  (ص)قدر و منزلت پيامبر اكرم، استو زاللي  درستيوائلي با واژگاني كه سرشار از 

كرم واود پيامبر ا، شاعرشمرد؛ هاي قدر برميرا هم شأن شب ايشان اايگاه وستايد مي

 :دانددلنشين مي، و همچو نواي مكرّر پرندگان، نوازها اانرا همچو بوي خوش بوستان

(05ص ، همان)



 03 /تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی  -درآمدی توصیفی 

  :(ع)امام علی  های فضیلتو  ها منقبت تبیین

دانـد كـه   نهايـت مـي  را صاحب درك و فهمي بي( ع)حضرت علي ، در مقام مدح شاعر

بر اايگاه ، يابنداي از وي مينشانه امّا زماني كه، ابتدا از شناخت او ناتوانندها در انديشه

 :ورزند وي تأكيد مي

(36 ص، همان)

داند  ه شایستگی قرار گرفتن در  نار چنین می خدارسول  جانرا ( ع) علی امام، وائلی

مورد حسادت قرار گرفته ، ندشمانهای بی رامت هاگنجی را دارا بوده است و به واس

 :است

(30ص ، همان)

  :(س)حضرت فاطمه  های فضیلتترسیم 

: كنداشاره مي( س)حضرت فاطمه  هاي فضيلتبه ، «الزَهْراء» هقصيد ةدر مقدّم، وائلي    

. است ها خانوادهترين از شريا مت و اصل و نسباز لحاظ كرا حضرت فاطمه ةخانواد

 همسرش حضرت ش از سروران زنان اهل بهشت است وسرور پيامبران و مادر، پدرش

 :نيست اين خاندانهمتا و شبيهي براي  و هبوداألوصياء  سيّد، (ع)علي

یَدْنُو

 (31ص ، همان)                                                                               
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  :(ع)امام حسن  های فضیلتبیان 

راب   او ؛ستايد ميمام معصوم را مقام واالي اين ا، «اإلمام الحسن» ةدر قصيد، وائلي  

پرورش يافته است و از آل رسول  ( ع  علي)ميان امامت و نبّوت است و توس  حيدر 

 :خداست

(12ص ، همان)                    

را ( ع)نام امام حسن، الزم ةمدن ذهن شنونده و آوردن مقدّپس از آماده نمو، شاعر

 :شمردهايي بر مينشأت يافته از انين سراشمه، خطابي تعبيريدر 

(اا همان)                         

به اا مانده است اشاراتي ( ع)دوران كودكي امام حسنة دربارتي كه به روايا، وائلي

 .شدندسوار مي اوبر دوش ، از امله اين كه در هنگام به سفده رفتن پيامبر خدا، دارد

به منظور شنيدن آواي وحي و توشه  را (ص)رفتن بر دوش پيامبر در تعبيري زيبا اين و

  :انددمي (ص)نكوي پيامبر هاي خصلتبرگرفتن از 

(اا همان)                           

 :حسینیة ائلی و حماسو

شمرد و برمي (ع)حسيناز انتقال معنا و مفهوم واودي امام  ناتوانا ر لفظ شعر، وائلي

 :داندبرتر از هر لفظي مي، همتا استبي، شفاعتحماسه و را كه در  وي

(13ص، همان)             

 ةداند كه در زمان احاطرا همانند خورشيدي مي( ع)امام حسين، در مقام مدح، رشاع

با نور  –شاعر مورد استفاده قرار گرفته است  سوياز  ستمماد كه به عنوان ن –تاريكي 

 :گشاي اويندگان هدايت و راستي استراه ، كندگر خود كه هرگز افول نميهدايت



    /تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی  -درآمدی توصیفی 

( 5 ص ، همان)

از ، «ذكـري الحسـين   ف ي » ةدر قصـيد ( ع)هاي امام حسـين وائلي با برشمردن منقبت

    را عامــل بيــداري  او، صــالبت و پايــداري و دادگســتري ،مــانيقهر، املــه اــوانمردي

  :داندباطل ميحق از  ةادا كنندو  هاي گرفتارملّت

(53 ص ، همان)

انگاوري و پيشوا ، كند كه علم اندوزيوي را انسان مدّبري توصيا مي، شاعر

شهيدي كه اُفق از خون . ي بروز نموده استدر واود ومناسب  هاي زمانبودنش در 

 :رنگين و عطرآگين گشته است، وي

 (41 ص ، همان)

  :(س) های زینبفضیلتبیان 

، يكي از اين موارد ستايد؛ميمختلا  هاي وصاا با ر( س)حضرت زينب ، وائلي

 ةاي از روحيرا آميخته(س)زينب ، شاعر .است ويكوي يفيد از اصل و نسب نتم

 :داندمي (س)و شكيباييِ بتول( ص)گريِ محمّدهدايت، (ع)اهاديِ علي

 (46  ص، همان)

با الفاظي ، ويو نام بردن از القاب ( س)با برشمردن اوصا  حضرت زينب شاعر

اقدامات ، ... و« امتداد الزَهْرَاء» همچون

و اين  كند ميتمفيد ، اورا در كوبيدن ظلم و كنار زدن دشمن ستيزه وي ةشفاعان

 داريداند كه شمشير وي در پاسمي( ع)خصلت را ناشي از داشتن پدري همچون علي

 :به شهرت رسيده بود، اسالم از
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 (43 ص ، همان)                

  :(ع)سیمای حضرت علی اکبر ترسیم

را ستايش  ويواالي و همّت بلند و ( ع)اكبردر ابتدا پس از آن كه حضرت علي، وي

. كند ميااري (( ع)اكبرمادر حضرت علي)پسر ليلي برايش را ياشك اندوه خو، كندمي

  :كنداشاره مي، اكبربه تبيين اايگاه حضرت علي، در ضمن ابياتي اند، پس از اين

(11 ص ، همان)                     

كه هنوز بيست ساله نشده  –را  وي و عزّت دالور مردي و مهارت انگي، وائلي

 :داندمي (ع)و حسين  (ع)ميراث علي –است 

(11 -11 ص ، همان)

 :(س)های حضرت رقیّهفضیلتشرح 

وائلي در ابتداي . پرداخته است اوستايش به  »نام ه اي بشاعر در قصيده

( س) اي زيبا از درخت پُربارِ نسل حضرت زهرارا شاخه( س)حضرت رقيّه، قصيده

 :آرام گرفته است «قاسيون»هاي در آغوش تپه، داند كه اسم پاكشمي

(34 همان، ص )                     



 9  /تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی  -درآمدی توصیفی 

 ،ويو با بر شمردن پاكي و اصالت ، (س)با خطاب قرار دادن حضرت رقيّه، وائلي

عين در  و –خاك و حصير است ، را كه زيراندازِ آن (س)حضرت آن  ةحقيران ةكلب

داند اندرزي مي –افكند طنين مي، در گوش ستمگران كهاست  يفرياد حقيقت، نيز حال

 :يابندپيامش را در مي، از لبان تاريخ، هاي شنوا و بيناكه انسان

(30 ص ، همان)

 :(ع)وائلی و شخصیّت امام سجّاد 

. پردازدمي( ع)ام سفّاد ـبه مدح و ستايش ام » ةوائلی در قصید

 :داند میروی زمین فخر اسالم  و حجّت خدا بر ة مای، را در این قصیده( ع)وی امام

 (41 ص ، همان)                      

بسيار دارد  اييداند كه درك و شكيبمي واالييرا داراي روح ( ع)امام سفّاد ، شاعر 

 :نمايندنيز بدين گونه رفتار  اوپيروان  كه شايسته است و

 (جا همان)           

اشاره نموده و  (ع)كوتاه امام هاي لقب و ها فضيلت به، خود ةوائلي در ضمن قصيد

 :دهدرا مورد ستايش قرار مي او

(جا همان)                             

  :(ع)امام موسی کاظم های فضیلتترسیم 

اين . كندآغاز مي( ع)را با مدح امام موسي كاظم ، «حَِوائجعند باب الْ» ةقصيد، وائلي

، در اين قصيده، شاعر. ي صادقانه دارداو سرشار از عاطفهخطابي مطلعي  حسن، قصيده
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دهد و مورد تواّه قرار مي ويرا در مدح ( ع)امام موسي كاظم« باب الحوائج»صفت 

 :كند انين بيان مي

( 0 ص ، همان)

 :(ع) امام رضا های فضیلتستایش 

 .است خاندانترين ترين و پاكدامنگرامي ةاز سُالل، (ع) كه امام رضا دارد ميبيان ، وائلي

و سرور انبياي الهي در آن اا به  هد كه ابرئيل در آن فرود آمدي تعلّق دارابه خانه وي

  :ه استايستادنماز مي

(06 ص ، انهم)                      

 :(ع)ترسیم سیمای امام جواد 

به اود و سخاوت آن حضرت اشاره ، در مقام مدح« اإلمام الفواد» ةشاعر در قصيد    

  :كندتشبيه مي، بخشدكند و او را به ابري كه باران رحمت و نعمت بسيار ميمي

 (00  ص، همان)    

را شميم بوستان سرسبز و با طراوت و روشنايي ماه شبِ اهارده توصيا ( ع)امام،وائلي

 :داندمي (س)را ناشي از درخشندگي ااري در واود فاطمه ويو نور واود .كندمي

(همان جا)                                  



 1  /تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی  -درآمدی توصیفی 

صبح را  ةاز شب هنگام تا سپيد، (ع)امامة پيوست هايعبادت، در بياني شاعرانه، وائلي

  :دهدمورد ستايش و تمفيد قرار مي

 (04  ص، همان)                                                                                    

 :(ع)ری مام هادی و امام حسن عسکا هایتبیین فضیلت

يعني امام هادي و ، دو امام مدفون در سامرا وصا به« » ةوائلي در قصيد 

شاعر در . پردازدهُمام مي امام و ذكر غربت اين دو( عليهما السّالم)امام حسن عسكري 

عباسي نيز  به ناپايداري ستم و حاكمان، هايش اكامههمچون ساير ، آغاز اين اكامه

در ، گويد كه اين دوكند و مياشاره مي، به مزار دو امام معصوم و سپس .اشاراتي دارد

  :هستندداراي اايگاه وااليي از لحاظ معنوي ( ص)نزد پيامبر

 (01  ص، همان)                                                                                               

 :اجتماعی معاصر در شعر دینی وائلیبازتاب اوضاع سیاسی و 

 :حزب بعثهجو سردمداران 

داند كه با زورِ بازو و را افرادي مي انآن، رژيم بعث عراق اربابان نكوهشدر ، وائلي

، بدون پشتيباني شمشير، بلكه اين اماعت، اندمبارزان را به شهادت نرسانده، دالوري

-انسان. ن در ميان مردم شناخته شده بودندشاهاي كهنهكه زماني با لباس هستند بزدالني

به ، شاعر. مردم ترحّم نكردندبه ، كه وقتي در رأس قدرت قرار گرفتنداي فرومايههاي 

ماند و روزي بر سر عهد و پيمان با هيچ كس نمي، دهد كه روزگارآنان هشدار مي

 :براي آنان هيچ سودي ندارد پشيمانيخواهد رسيد كه 
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( 7 -75 ص ، همان)                  

 یّت معاصرهجو و نکوهش جاهل

ه دوبار، و اه در زمان كنوني( ص)خطاب به ملحداني كه اه پس از پيامبر در، وائلي

پند بگيرند و ، كه از تاريخ دهد ميآنان را بيم ، انددر پي زنده نمودن رسوم ااهليّت

 :كرد دفن آن عقايد را در خاك( ص)بدانند كه پيامبر

 (11-11 ص، همان)                                                                                            

 :های جهان اسالمدشواری و ها چالش شرح

در  و كند مي در زمان حاضر اشاره انمسلمان هاي گرفتاري به، اش دينيدر شعر وائلي 

روزگاري كه  كند و ازمي گفت و گو( ع)حسين مندانه با امامگله، يك فراخواني تاريخي

با لحني انقالبي از اوانان امّت ، سپس. كند ميشكايت ، داند نميتكليا خود را  آدمي

ي براي اتوشه، (ع)حسين امامة و سير نام گيري ازبهرهانتظار دارد كه با استواري و 

 :قيامت خود برگيرند

(51 ص، همان)

امروز مسلمانان و  های دشواری، «» ةوائلی با روشنی بیشتری در قصید
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  :دهدمورد توجّه قرار می،  نندروزهای تاریکی را  ه در آن زندگی می

 (35  ص، همان)                                                                                           

ة عاشورا و عاشوراييان و بيان تأثيرهاي فراوان و ااودان ةبا سخن گفتن دربار، وائلي

ان اسالم در عصر حاضر اشاره كند تا شايد اه كنوني قصد دارد به وضعيّت، آن

  :را به تكاپو وا دارد هاي خفتهانديشه

 (61 -61  ص، همان)                                                                        

كه به خود  زند ميي به امّت كنوني اسالم اكنايه، يري از رخداد كربالبا بهره گ، وائلي

داند كه امّت نمونه را امّتي مي، گيرند؟ ويااي مي شمار عاشورائيانبنگرند كه آيا در 

 :گردندشهيد مي، محدود بوده و تنها در راه آزادي و عقيده ميانشانمرگ طبيعي در 

 (47  ص، همان)                                                                                                

داند؛ زيرا شيعي را در حال فراموشي مي -هاي اسالميآوردها و ارزشدست، شاعر 

 ةثمر، بر گمراهي مسلمانان بيفزايندحاكمان صالحي ندارد و از آن كه ، اهان عربكه 

  :ديگري ندارند
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(36 ص ، همان)

 :و پایداری به بیداریدعوت 

و ، كند مياشاره  اسالميبه وضعيّت امروز دين و حكمراني نااهالن بر كشورهاي ، وائلي

مسلمانان را  ةدر تالش است تا غيرت فراموش شد تأمّل برانگيز هاييبا طرح پرسش

 :نمايد ميان سران عربدر مواود  هاي انحرا ها را متواّه بيدار كند و آن

(31 ص ، همان)

پايداري مبارزان لبناني را در برابر رژيم ، «الشّهداء وحيمِنْ » ةدر قصيد، شاعر

اريخ دالورانِ ت ةهم پاي، را در ظلم ستيزي آنانعزم و دارد گرامي مي، اشغالگر قدس

  :داندمي( عليهما السّالم)امام حسين و حضرت علي از امله، اسالم

(31 ص ، همان)

 :نتیجه

نعـت  ، شعر ديني وائلـي عبارتنـد از؛ سـتايش پروردگـار     هاي مضمون ترين استهبر  -2

فـرا خـواني بـه پايـداري و     ، (ع)اهل بيت هاي فضيلتتبيين و ( ص)پيامبر گرامي اسالم

 ....داد و استعمار و ايستادگي در برابر استب

ـ : شـود  مـي تحليل ، اساسي ةشعر ديني وائلي در دو گون هاي مضمون -1 ، نخسـت  ةگون

شـاعران كالسـيك شـيعي پيـروي     ة است كه شاعر در آنها از سبك و شيو هايي مضمون

ـ  . كرده و ويژگـي بـارز آنهـا اقتبـاس و تقليـد اسـت       وائلـي شـاعري   ، دوّمة امّـا در گون



 3  /تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی  -درآمدی توصیفی 

مواود در اهـان اسـالم و شـعر     هاي االشه است كه ميان ؛ زيرا وي توانستنوگراست

 .برقرار نمايدپيوندي مناسب و امروزي ، ديني

ـ  ، كنـد  نميبسنده ديني  هاي موضوع وصاوائلي در شعر ديني خود تنها به  -4 ه بلكـه ب

 .هستنيز  بيداري و تهذيب اخالق اامعه، دنبال آگاهي

اين  دال بوده و شاعر درو اعتهمراه با روشنفكري ، شعر ديني وائلي هاي مضمون -3

    .اغراق پرهيز نموده است مسير از غلوّ و

، كنوني اهـان اسـالم   هاي دشواريصراحت و شفاعت شاعر در ستم ستيزي و بيان  -1

 . ي استزاععبل خُو دِ، ميريسيد حِ، ميتياد آور شعر شاعران مبارزي همچون كُ
 

 ها نوشت پی
بسان شمشـير و  ، ر روزگار صلح مواب مفد ما و در روزگار انگكه د خواهم ميبلكه شعري را   -2

 .زره  رزمندگان ما باشد

 .ام گاه تو كه بر فقيران مهرباني، آوردهنيازها و آرزوهايم را به در ةهم - 1

اي تصوير ابرئيل و اي ذات نوراني  -1 !مكرّر پرندگان آواز اي بوي خوش باغها و اي! اي مدينه) - 4

انگـاوران  ة و اي روشـني اراد ! خوش پيروزية اي رايح -4! ات خوش الحان قرآن مفيدو اي ترنّم آي

 (براي نيل به عظمت

حضوري هميشگي ، آدمي ةاين است كه اايگاه او در احساس و انديش( ع)هاي علياز ويژگي -2) -3

ذات و : ويماش بگـ در آخر به آنفا رسيدم كـه دربـاره  كنم، را توصيا ( ع)بر آن شدم تا علي  -1.دارد

اي در اي امامي كه اون انديشـه  -4.اندماند كه كنار هم ايده شدهستارگان درخشاني را مي، حقيقت او

آنگاه به ااي انكار با تمام واود . گردد ميپرتو نورت آن انديشه را رهنمون ، شناخت تو منحر  گردد

  (پذيردترا مي

امـام  )هاي اسـتوار  تخته سنگ -1 .رين آفريده استواالتبي ترديد، و او اان رسول خدايي تو  -2) -1

   .، قابـل شـناخت نيسـت   (پيـامبر ) باشند در كنار گنفي از نوآوري( و پاك)هراند كه مقدّس(( ع) علي

تو ناتوانند بـه تـو    ةبزرگواريهاي دنيا را در خود امع نمودي و مردمان كه از رسيدن به پاي ةتو هم -4

 (. چكس مانندِ تو مورد حسادت مردم قرار نگرفته استورزند تا آنفا كه هيحسادت مي

در قلب ( س)حضرت زهرا ( عشق) تواند به درون من نزديك شود در حالي كهمي درداگونه  -2) -1

 .(كه شبيهي براي آنها نيست اند، برگزيدگانيكسي كه پدرش و همسرش و فرزندانش -1.من است
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( ع)بواـود آورد و علـي   ( ص)پيـامبر ، است كـه آن رشـته را  اي پيوند و رشته، نبّوت و امامت ميان -7

بـه  ( ص)و از پيامبر ( ص)رشته واليت است كه از خداوند به پيامبر ، منظور از رشته) امتدادش بخشيد

 .و فرزندان او رسيده است( ع)لي ع

 .براي تشنه كامان آبشخوري گوارا ي وهاي هدايتتو خود از اين سراشمه! اي حسن پاك  - 3

-دارد و در گوشـش آواي آشـكار وحـي در مـي    ( ص)هـاي احمـد  اشمان او نشان از ويژگي -2) -1

او آنگاه كـه رسـول گرامـي بـه سـفده      . محراب و مسفد است ةدست پرورد( ع)امام حسن  -1.پيچد

 ((ع)اشاره به كودكي امام حسن.)شدمشغول بود بر گردن مباركش سوار مي

از اوصا  زيبايت كاخي بنا نهيم، زيرا اين كار از توان ما  ا الفاظ خودتا ب نيامديمما ! اي امام كربال -21

 .خارج است

 .كنندو تو آنگاه كه تاريكي شدت يابد بسان خورشيدهايي هستي كه در گذر روزگار غروب نمي -22

 وا وسـيلة  به شود، سستي داار كه هآنگا ،(هاملّت اراده) هاملّت بيداري آتش كه قهرماني به تقديم -21

 .شودمي رافروختهب

 او دانشمندي صالح است در دل شب،و در زمان انگ همچون شمشير است و در ميان قبيلـه، -2) -24

 .(و شهيدي است كه سرخي و شميم اانفزاي خونش در افق نقش بسته است -1.سرور و مقتداست

ـ   -1.وحـي در كنـار ابرئيـل    و دخترِ« فهر»بزرگواري در ميان قوم  اي دخترِ -2) -23  ةاي آنكـه روحي

 (و شكيباييِ بتول را در خويش داري( ص)هدايتگريِ محمّد، (ع)اهاديِ علي

خيز بر ، به راستي كه مفاهدان همواره بسوي تعالي و اوج! اوج بگير اي دختر اهاد و مبارزه -2) -21

اي دختر مرتضي  -4.اي كه هر دو واال مقامندمرحبا بر ادّ و نوه! پيامبرة متعالي شو اي نواد -1.دارندمي

 .(بنيان اسالم را مستحكم ساخت، كه شمشير معروفش(! ع)علي

. انگيزدسازد و همّت بزرگ او، شادي مرا بر مياندوه پسر ليلي اشك را از اشمانم ااري مي -2) -21

     .اي كه از ساللة اوانمرداني نشأت گرفته است كه زمين را بـا بركـات خـود سرشـار نمودنـد     گريه -1

 (ه كاملي كه تااي از خِصال احمدي از قبيل فصاحت، بخشش و روشني بر سر داردما -4

 .زينت يافته است( ع)ام حسينبر تن دارد كه با ظلم ستيزي ام( ع)ردايي از شفاعت علي -27

اي از حضـرت بتـول سـبز شـده     تـازه  ةهاي قاسيون قبر كواكي است كه در آن شـاخ در تپه -2) -23

را در آغوش گرفتـه   ها ة پاكيخاك و گودالش هم، آرميده( س)ضرت رقيّه قبري كه در آن ح -1.است

فراوانـي اسـت كـه     هـاي ، نشـانه (عليهما السّـالم )و علي و حسين شهيد( ص)نزد او از محمّد -4.است

و قبـري كـه فرزنـدي از     -3(.او شباهتهاي زيـادي بـه آن بزرگـان دارد   .)حكايت از شخصيّت آنها دارد
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اـانِ  ، هاي تشـنه در كنـارِ آن قبـر   انسان -1.احترام است سزاواركه  استر گرفته را در بخاندان علوي 

ـ  ( ص)هـا و قبرهـاي پيـامبر   خود را سيراب سازند؛ زيرا خانه هـاي زالل و  سراشـمه  ةو آل او بـه منزل

 (گوارايند

 .پيچدتو در اين خرابه، سمبل و فرياد حقي كه طنين آن در گوش طاغوتيان زمانه مي  -21

هـاي  نوه ةزيرا گاه پدران به واسط، مقام تو اوج بگيرد ةهاشم به واسط ةشايسته است اگر قبيل -2) -11

 .(نيستمن  ةگواه راستيني بر اين گفت( ص)آيا شخ  رسول خدا -1.شوندبزرگ داشته مي، خود

مـروان  ) و عفب قلبي داري كه حتّي به مـروان ! اي است روح تو اي امامروح گسترده عفب -2) -12

از آسمان است كه از اانب خداوند، به عنوان راه  [ارمغانی] اين اخالق! آري -1 !كند مينيز رحم ( محك

 (نگه دارد روشني براي كساني كه داار ترديد هستند، آورده شده تا آنان را از اين ترديد دور

ـ با خضوع و خشوع با خدا راز و نيـاز مـي  ، اي امامِ زاهدي كه در دلِ تاريكي -2) -11 ي و از راز و كن

فرهنگهاي لغت از تو ! به همين اهت اي پناهگاه پرهيزگاران -1.رودشب به خوابي آرام فرو مي، نيازت

 .(كنندياد مي، (زينت عبادت كنندگان)« زين العابدين»به عنوان 

منـدان پيرامـون آن   هاي حااـت در پيشگاه مقدّس تو دري است كه خواسته! الحوائج باباي  -2) -14

عظمت و االلي است و هر آستاني كـه از آنِ  ، در دو سويِ بارگاهت از حضور تو -1.آمده استفرود 

، بـراي تشـنگان  ، در اطـرا  پيشـگاه تـو    -4.عظـيم و بـا شـكوه خواهـد بـود     ، شخ  با عظمتي باشد

دريـايي سـخاوتمند   ، هـاي بـزرگ  انين است كه پيشگاه انسـان ، كندآبشخورهايي است كه سيراب مي

اي به ااابت نرسد امّا در پيشگاه تـو هـيچ نيـازي بـي     است در پيشگاه ديگران خواسته ممكن -3.است

 (ماند نميپاسخ 

اي  -1. و اي كسي كه اميـد همگـان متواّـه اوسـت    ! و اي فرزند نيكي! سرورم اي ابوالفواد -2) -13

اي كه ابرئيل در آن انهاي فرزندِ خ -4 !ترين بانوان با عفّتو پاكدامن! ترين مردان با عزّتفرزندِ گرامي

 .(فرود آمد و محراب سرور پيامبران است

اكد همچون ابـري كـه پـر    فضل و نعمت مي، سالم كن در آنفا بر امام اوادي كه از انگشتانش -11

 است باران و بخشنده

آنگـاه كـه   ! آنگاه كه در نهايت سرسبزي و طراوت است و اي روشنايي ماه! اي شميم بوستان -2) -11

و ( ص)پاك محمّـد  ةخوش و شميم دلنوازِ مفد و شكوه و اي سُالل ةاي رايح -1.درخشان است كامالً
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نشأت گرفته و بـه تللـؤ نشسـته    ( س)از نور واود فاطمه آناي پرتو نوري كه درخشش  -4 (!ع)علي

 (است

اي او دم از صداي نفـو نوشد و سپيدهاي ميتعالي پيمانه هاي او در پيشگاه باريشب از اشك -2) -17

بوي خوش در )رسد گاه او همواره بوي خوش به مشام مياز زمين سفده -1.گرددبا خداوند مست مي

تا آنگاه كـه   -4.هايش سيراب گرديده استاز ريزش اشك ها ريزهو سنگ ( آن مكان ماندگار شده است

  (سحر درآميزد ةتن در آورد و قطرات شبنم با امواج سپيد ازشب را  ةاام، صبح

دو  -1.آنفا قبـري اسـت كـه امـام هـدايتگر مـردم و امـام حسـن عسـگري در آن مدفوننـد           -2) -13

اايگاه آنها نـزد  )مانند اايگاه لفظ و معني است ( ص)كه اايگاه آنها نزد پيامبر ( دو امامي كه)ضريحي

ل ثريّـا  ر است و اصگلزاة زيرا كه گُل از زاد، اين عفيب نيست -4( پيامبر، برابر و مالزم يكديگر است

  (سنخ پيامبرندهم امامان)از مشتري است 

كساني كه ما را كشتند نه با قدرت بازو و دالوريشان بود بلكه از آن اهـت بـود    اي سپاهيان -2) - 11

همانهـايي  ، آنها بدون شمشـير حكـومتي و قـدرت   آري،  -1.كه ما آنها را سرِ كار و قدرت آورده بوديم

 -4.كه بزدلي و زن صفتي آنان  در زير آن پوشيده گشته اسـت درشتي هاي شناسيم؛ هيكلهستند كه مي

رحـم  ، از ما رحمت ديدنـد امّـا هنگـامي كـه قـدرت بـه دسـت گرفتنـد        در زمان قدرت ما، كه  كساني

روزگـار بـه    هـاي  مصـيبت به يادشان آورد كه حـوادث و   تاآيا آنها اين مقدار آگاهي ندارند  -3.نكردند

پشـيماني  ديگـر   ،گزند امّا در آن روزرسد كه انگشت پشيماني ميوزي مير -1 .هيچكس وفادار نيست

 (سودي ندارد

آنهـا را در  ( ص)رسومي كه محمّد، اي كساني كه رُسوم منح  ااهليّت را دوباره زنده كرديد -2) -41

ايي بـود عـذرتان را   هـ اسـتخوان  كنيـد  مياگر آنچه را كه به خاطرش نبش قبر  -1.پروا كنيد، خاك كرد

و اگر آنچه را كه در پس  -4.و بلكه از آن هم بدتر، امّا در اين قبرها مردارهايي متعفّن است پذيرفتم يم

كنيد، بدانيد كه آن كـاري بيهـوده اسـت؛ زيـرا ايـن سـنّتها       استفو مي ايد، سنّتهاي ااهلي پنهان ساخته

 (كن خواهد شدريشه

و نه در حال انگيم كه  نريزي منع شويمكه از انگ و خوروزگاري است كه نه در صلحيم  -2) - 42

 (.آماده شدن براي انـگ اسـت  ، منظور از عمامه بستن) بدانيم اگونه عمامه ببنديم و صاّ آرايي كنيم
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كسـاني را كـه همچـون ميمـون خـوش      ، ما را از هم ادا كردند و ميان ما تفرقه و ادايي انداختند -1

ــدرقصــي مــي ــد و صــابران را تحــت ، كردن ــد تشــويق نمودن ــرار دادن ــا آنكــه صــداي  -4.فشــار ق ت

آن اـوانمردان بـا نـام     -3همچون رعد غُريـد و مـا را در برگرفـت   ، از دهان شيران( شفاع)اوانمردان

 (هاي ما به اوش آوردنددر سينه را خون غيرت و ارادت، قيامت است ةكه ذخير( ع)حسين

و  كنـد  نمـي آن طلوع و غـروب   اي دركه ستاره ماه بيهايي شب، هاي من يكسان استشب -2) - 41

بهـار و  وهاي سبز و حاصلخيزم به صحرايي بيآرز -1.اميدي  در آن خاموش گشته است ةهرگونه بارق

هـايم عـو    ياواقعيـت را بـا ر    گشـت  ميآنگاه كه واقعيت برايم ترسناك  -4.بي ثمر بدل گشته است

 (كه از واقعيّت بسوي آن بگريزمخواب از من دوري گزيد پس ديگر خوابي واود ندارد  -3.نمودم مي

خون تسليم نا پذيري در رگهايمان  آورد، ميسلطاني با سپاهش بر ما يورش  كه گاهمگر آنآيا  -2) - 44

مبـارزه   هـاي سـتمگران  ك تك اعضايمان با شمشـيرها و نيـزه  يا مگر ما نبوديم كه با ت -1.؟ااري نبود

بنـابراين   -3.ايـم  گشـته دشمن  يم تا آنفا كه بردةاشپس ارا طعم ذلّت و خواري را مي -4؟ كرديم مي

شـاعر وضـعيت   .) كه امّتي كه ايمان در نزد او مرده است، به بردگي كشيده شود يا بميردعفيب نيست 

 (كند كه مستعمرة بيگانگان هستند كنوني مسلمانان را ترسيم مي

دت در ميانشـان فـراوان   آن امّتي است كه ميان آنان به مرگ طبيعي مردن كـم اسـت و شـها    -2) - 43

امّتـي كـه    -4.كوشـند امّتي كه مادر و خواهر و دختر بزرگوار و كـودك در آن بـه اهـاد مـي     -1.است

نـه گردنبنـدهاي   ، كنند زينتي كه آتـش انـگ آن را سـاخته   اراحت را همچون زينت با خود حمل مي

 (آنقرباني و فدايي ( ع)سخنگوي آن بود و حسين ، (س)امّتي كه زينب -3.زيبا

-تا توانستند خانه -1.ممنوع است( س)كه تعمير و نوسازي قبرهاي فرزندان زهرادريغ و درد  -2)- 41

بـاره  را ويران كردند و آنان را تبعيد نمودند و هنوز هم قبرسـتان بقيـع در ايـن   ( عليهم السّالم)هاي ائمه

 (دهداخبار فراواني به تو مي

 !اريرود؟ اه بد گفتاميد هدايت مي، در پيش گرفتند و عاصآيا از راهي كه ابوسفيان و عمر - 41

خـون بـه   ، تواند بنويسد آن گاه كه در دنياي فـداكاري و قلم نمي، تواند سخن بگويددهان نمي.2)- 47

انديشـه و قلـم از    كه آمداي پديد حماسه، بعد از آن كه سرهاي آنها از تن ادا گشت -1.آيدسخن مي

است و  هايي بيرقروشن است كه دنياي مفد و عظمت همچون  -4.تعظمت آن به نغمه سرايي پرداخ

 



 931 و تابستان بهار ، 1سال ،  شمارة ، ادب عربی/ 14 

 

دنيـا را زشـت    ةها اهـر آنگاه كه مصيبت -3.پرام است شود ميافراشته ، بهترين ايزي كه براي خون

عزم  -1اي زيبا به دنيا بخشيداين پرام خون بود كه اهره، گردانيد و ابرهاي تيره برفراز آن صا كشيد

 .(سازدخيزد و ستم و تاريكي را دور ميكه در مقابل ستمگران بر مي اي است الهيو اراده

 :منابع

 


