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چکیده
يکي از شاخصهای برجسته و فني شعر ديني احمد وائلي ،اهتمام به ساختارهای ادبي است؛
وائلي به عنوان يک شاعر فرهیخته و آگتا ،،از ستاختارهای شتعری بته عنتوان ابتراری در ختدم؛
انديشهها و پیام های ديني خويش بهر ،گرفته است؛ بنتابراي  ،نا تد و مخاآتا آگتا ،،وی را استیر
چارچوبهای محدود و مشهور شعر کالسیک نمييابد چرا که وی به انداز،ی نیتاز و رترورا از
آنها استفاد ،نمود ،اس؛ رواني و شیوايي ،ا تباس از متون ديني ،پرهیر از صور خیال پیچید ،و نگته
داشت جانا اعتدال در کاربرد آرايشهای لفظي ،شاخصهای بارز ساختار شعری وائلي بته شتمار
ميآيند افرون بر اي  ،ساختار اساسي شعر ديني وائلي در همان چتارچوبهتای ستنیتي صتید ،در
شعر عرب رار مي گیرد و شاعر ،مفهومهای امروزی را در چارچوب عروض سنیتي ،بکار مي بترد
وائلي با مهارا خاصي توانسته اس؛ چالش ها و جريانهای امروزی را که در سرزمی های اسالمي
وجود دارد با زباني خطابي ،امروزی و شیوا در الا شعر سنیتي بیان کند از اينرو ،ميتوان وائلي را
شاعر تقلید و تجديد نام نهاد بکارگیری ساختارهای خطابي استتوار ،بهتر ،منتدی از صتور خیتال،
بويژ ،تشبیه و استعار ،،استفاد،ی معتدل و هدفمند از آرايههای لفظي از ديگر ويژگتي هتای ستبک
شعری اوس؛

واژه های کلیدی  :احمد وائلي ،شعر ديني،صور خیال ،زيبا شناسي ،ساختار شناسي
_______________________________________________
*دانشیار گرو ،زبان و ادبیاا عربي دانشگا ،رازی
**کارشناس ارشد زبان و ادبیاا عربي

.1پیشگفتار
احمد وائلي (  ،2431ق) در شهر نجف اشرف ديد ،به جهان گشود آموز ،های نخستی

خود

را در همان شهر سپری نمود و در سال  ،2431ق در رشته ی فقه اسالمي از دانشگها ،بغداد ،فتوق
لیسانس درياف؛ کرد و در سال  ،2411ق موفیق به اخذ متدر دکتتری از دانشتگا ،تاهر ،گرديتد
سپس به عراق بازگش؛ و دانش و ادبیاا خود را در تبیی فضیل؛ هتای اهت بیت؛( ) و ختدم؛
خواسته های ملیت؛ ختويش ترار داد خطابته هتای مشتهور وی ،زبتانرد عتام و ختا

گرديتد و

شعرهايش در نشريه های گوناگون جهان عرب به چاپ رسید اي دانشمند توانا و اديا برجستته،
در روزگاری زندگي مي کرد که سرزمینش از استبداد و استعمار رنج مي برد و گرايش بته فرهنت
غربي ،سکه ی رايج اورا فرهنگي آن کشور به شمار مي آمد از ايت رو ،بتر آن بتود تتا بتا بهتر،
گیری از منبرهای حسیني و شعر ديني ،متردم را بته ستوی بیتداری ،پايتداری و ارز

هتای دينتي

رهنمون نمايد وی هیچگا ،،تسلیم تهديد و تطمیع حاکمان ستمگر عراق نشد و بارها از سوی آنان
زنداني و تبعید گرديد اصال؛ اسالمي -شیعي و پرهیر از غرب گرايي و تفر ه ،توجّه به نقش زنتان
در عرصه های ديني -اجتماعي از مشخصه های بارز انديشه ی وائلي بود وی دانشتمندی توانتا و
اديبي مردم گرا بود برای وجدان و فرهن

آن سامان مي گف؛ و مي سرود پیروی از آمتوز ،هتای

اه بی؛( ) او را به مانند برخي از شاعران کالسیک شیعه ،در خط اوّل مبارز ،با استبداد و استعمار
رار داد ،بود از اي رو ،نام و رو

او همتوار ،در ههت متردم عتراق و برختي از سترزمی هتای

اسالمي ،ماندگار شد ،اس؛ شاعر در سال  ،2313ق چشم از جهان فترو بست؛ و آرتار فراوانتي از
خود در حوز ،های گوناگون بر جای نهاد ،اس؛( برای تفصی بیشتتر ر

صتاد ي تهرانتي ،بتي

تا  /33الرهیمي /213 2431 ،نوار /361 2194 ،عریالدي  /291 2161 ،التروازق/234-244 1113،
داخ  /413 2166 ،الطريحي /294 1116 ،عبد الفتالوی)16 2111 ،
 .2پردازش تحلیلی موضوع
با نگاهي به شعر ديني وائلي در مييابیم که وی ،از صُور بالغي بتیش از محسّتناا بتديعي بهتر،
جُسته اس؛ و ايشان از میان صُور بالغي بیشتر از کاربُرد تشبیه و استعار ،به عنوان دو رک مهم از
رک های بالغ؛ ،گرايش دارد وی از استعار،ها و تشبیههای نو و غیر تقلیدی در شعر دينتيا

بته

فراوان استفاد ،نمود ،اس؛ افرون بر اي  ،وی از محسّناا بتديعي – لفظتي و معنتوی – نیتر بهتر،
گرفته اس؛ که در اي میان به رَدُّ العَجُر عَلَي الصَّدر ،آباق ،جناس ،مراعاا نظیر و ا تباس ،بیشتتر
نظر داشته اس؛
پرسش های اساسي اي پژوهش ،عبارتند از :

 -2آيا وائلي در بکارگیری آرايه ها و صناعاا ادبي از حدّ اعتدال عدول نمود ،اس؛؟
- -1کاربرد صور خیال در شعر وی چگونه اس؛؟
 -4شاخص اصلي ساختارهای شعر ديني وائلي چیس؛؟
.1-2صور بالغی
 .1-1-2تشبیه بلیغ
شاعر در بی؛ زير ،رهبران جهان عرب را به درّندگان تشبیه کرد ،،و وجه شبه آندو ،بيرحمي و
چپاول کردن حقی مردم دانسته اس؛ و چون آرفی تشبیه مشبه (رهبران امّ؛) و مشبّه به (سِبا )
هکر شد ،امّا اداا تشبیه و وجه شبه بیان نشد ،اس؛ ،تشبیه از نو بلیغ ميباشد (ر
هت

 )211اي تشبیه ،بیانگر توانايي شاعر در تشخیص ارز

فارلي2496 ،

بالغي تشبیه بلیغ اس؛ رسايي و

تأریرگذاری اي تشبیه بر مخاآا از ديگر گونه های تشبیه بیشتر اس؛ و بازتاب رواني و هیجاني
بیشتری را ميآلبد (ر

الهاشمي)191 2491 ،
وَ نِعتتتتتتتالد خِتتتتتتتدُودِهِم لِلیَهُتتتتتتتودِ

رُؤسَتتتتاَُ عَلَتتتتو الشِتتتتعُوب سِتتتتبا

(الوائلي)14 1111 ،
(ترجمه رهبران امّ؛ برای ملی؛های خود همچون حیواناا درّند،اند در حالي که صورتهايشان زير
کفشهای يهوديان اس؛ (زير يوغ يهوديان هستند)
شاعر در بی؛ زير ،ممدوح (پیامبر اکرم(

)) را به چشمهای جوشان و باغي پُر آراوا و

شاداب تشبیه کرد ،و چون فقط به هکر آرفی تشبیه بسند ،نمود ،اس؛ و وجه شبه و اداا تشبیه
را هکر نکرد ،اس؛ ،تشبیه از نو بلیغ ميباشد افرون بر اي  ،چون مشبّه ،واحد و مشبهبه متعدّد
ميباشد ،تشبیه از نو جمع هم ميباشد (آهني)239 2419 ،
فَمَتتتتتا بَالِنتتتتتا يَنَجتَلِیتتتتکَ بتِیهنَتتتتتا

وَ أَنتت ت؛َ لَنَتتتتا نَبتتتتع وَ رَوض مُخَصَّتت تاُ
(الوائلي)11 1111 ،

(ترجمه اما نمي دانم چرا ما در بیابان گمراهي و رالل؛ خود از تو که همچون چشمهای جوشان و
گلستاني پُربرگ و بار هستي ،الگو نميگیريم)
و نیر در بی؛ زير ،ممدوح (حضرا علي ( )) را به خورشید تشبیه کرد ،اس؛ وجه شبه در اي
تشبیه ،روشنايي و درخشندگي اس؛ که به دلی وارح بودن آن هکر نشد ،اس؛ و اداا تشبیه هم
هکر نگرديد ،اس؛ از اينرو تشبیه از نو بلیغ ميباشد رمناً در بی؛ مذکور ،شاعر از صنع؛
استخدام نیر به خوبي استفاد ،نمود ،اس؛ بدي ترتیا که کلمه ی «عیون» را دو بار و به دو معنای

مختلف بکار برد ،اس؛ بار نخس؛ «عیون» را به معنای چشمان و بار دوّم رمیری را به معنای دوّم
آن يعني چشمه ها ارجا داد ،اس؛
إنیتتتکَ الشستتتمسُ إن تَعَامَتتت؛ عُیُتتتونِ

عَنتتتتتکَ أَو فَتتتتتارَ عِنتتتتتدَهَا التسنَتتتتتورُ
(الوائلي)91 1111 ،

(ترجمه تو خورشید هستي هرچند که چشمان مردمان ادر به ديدن؛ نباشند و يا همچون چشمه
ها دچار امواج خروشان شوند)
 1-2-1تشبیه مُجْمل مُرسَل
وائلي از اي نو تشبیه نیر در شعر ديني خود ،بهر ،برد ،اس؛ که به هکر نمونههايي از آن پرداخته
ميشود
شاعر در بی؛ زير ،علي( ) را فرزند رآن نامید ،اس؛ و فرزند را در مانندی و شباه؛ به پدر
تشبیه کرد ،اس؛ و چون شاعر ،مشبّه (فرزند) ،مشبّهبه (پدر) و اداا تشبیه ( ) را هکر نمود،
اس؛ امّا وجه شبه (شباه؛ داشت ) را هکر نکرد ،،تشبیه از نو مُجم مُرسَ ميباشد (ر
الهاشمي)164 – 161 2491 ،
إنستتتهُ ابتتت ِ القِتتترآن وَ التتتأب ِ کَالتتتأَب

وَ إن لَتتتتتتتتجَّ حَا ِتتتتتتتتد مَتتتتتتتتأجُورُ
(الوائلي)36 1111،

(ترجمه همانا او فرزند رآن اس؛ و فرزند مانند پدر اس؛ ،اگرچه آن کینهجوی ظالم و مردور
سرسختي بورزد ( و او را انکار نمايد)
شاعر در بی؛ زير ،جهیدن و خیر برداشت روح را در جسم به آتشفشاني تشبیه کرد ،اس؛ که
فوار،های آتش از آن بیرون ميآيد از اي رو ،چون مشبّه (روح) ،مشبّهبه (آتشفشان) ،وجه شبه
(جهیدن و خیر برداشت ) و اداا تشبیه ( ) هکر شد ،اس؛ ،تشبیه از نو مُفصّ مُرس ميباشد
وَ هَتا هُنَتتا وَ هُنَتتا مِت جَانِحیتکَ مَشَتت؛

رُوح تَورستتتتتتاُ کالبُرکَتتتتتتان يَنفَجتتتتتترِ
(همان )221

(ترجمه و اينجا و آنجا از دو سوی بدن؛ روحي به حرک؛ در آمد و چونان آتشفشاني فروزان
برجهید)
 .3-1-1تشبیه ضمنی
يکي از جلو ،های زيبا شناختي در باب صُور خیال در شعر ديني وائلي ،استفاد ،ی فراوان وی از

تشبیه رمني اس؛ اي شیو ،شاعر ،يادآور شعرهای متنبّي اس؛ که در زير به هکر نمونههايي از آن
پرداخته مي شود
شاعر در بی؛ زير با استفاد ،از اسلوب تشبیه رمني ،پیامبر (

) را در واييي و بخشندگي به

آسمان و خود را در کم مقداری(فروتني) و پستي به زمی تشبیه کرد ،اس؛ و چون تشبیه در يکي
از شکلهای معروف آن جاری نشد ،اس؛ و آرفی آن (مشبّه و مشبّهبه) در ظاهر امر هکر نشد،
اس؛ ،بلکه با توجه به معنا و مفهوم مي توان به وجود فرايند تشبیه در بی؛ مذکور پي بُرد از اي
رو از تشبیه در اي بی؛ ،از نو رمني ميباشد (ر
وَ مِثلِکَ مَ أَعطو وَ مِثلِتي مَت اجتَتدَ

الهاشمي)193 2491 ،
فَتتتأنس السَّتتتمَاََ تَنهَتتت ِ وَ اَْرضَ تَشتتترِبُ
(الوائلي)13 1111 ،

(ترجمه انسان بررگواری همچون تو عطا ميکند و فردی مانند م همیشه آلا ميکند ،چرا که
آسمان پیوسته ميبارد و زمی

طراا باران را مينوشد)

شاعر در بی؛ زير -در مدح امام علي ( ) -بیان ميکند که زيبايي و جلو،ی امام( ) به گونه ای
اس؛ که واژگان و تعبیرها از وصف آن ناتوانند و در مصر دوّم همان بی؛ ،به صورا اشار ،و
کنايه به هکر ا امهی دلی برای حکمي که به مشبه اسناد داد ،اس؛ ،ميپردازد و ميگويد اگر
گوهری را در ترازو نهند از منرل؛ و ارزشش کاسته نميشود(ر

الجارم )36 2491،افرون بر

اي  ،شاعر در بی؛ دوّم ،يک تشبیه رمني ديگر را در ارنای کالم به کار ميبرد و ميگويد جسم
خاکي ،ظرفیّ؛ و گنجايش جسم موي علي( ) را ندارد ،همان آور که گا ،لباس لفظ بر ام؛ معنا
تن

و نارساس؛ و نميتواند معنا و مفهوم را به صورا کام در خود بگنجاند بنابراي  ،تشبیه

رمني از اي جه؛ که يک ادّعا به همرا ،دلی و بُرهان از سوی شاعر بود ،و امری شگرف را در
الا امری ملموس و وارح مينماياند  ،از بالغ؛ فراواني در صنع؛ تشبیه برخوردار اس؛ (ر
فارلي)291-292 2496 ،
 -2فَلَأَنتتت؛َ أَروَ ُ إه تَکِتتتتونِ مُجَتتترسدّاً

وَ لَقَتتتتتتد يَضتتتت ترِ برَائِتتتتتتع تَثمِتتتتتتی ِ

 -1وَ لَقَد يَضِتیقِ الشستک ِ عَت مَضتمونِهِ

وَ يَضِتتتتیعُ دَاختت ت َ شِتت تکِلهِ المَضتتتتمُونِ
(الوائلي)31 1111 ،

(ترجمه  -2زيبايي و جلو ،ی تو بیش در آن اس؛ که عاری از هر پیرايه (سخ ) ديد ،شوی آيا نه
اي اس؛ که هر گوهر گرانقدر را که بها نهند ،از منرلتش کاستهاند؟  -1گا ،الفاظ گنجايش مضمون
و محتوا را ندارند و مضمون در درون الفاظ تبا ،مي گردد)

و در بی؛ زير که آن در سوگِ امام علي ( ) سرود ،اس؛ ،معتقد اس؛ با وجود اينکه جسم امام
علي ( ) به خا بازگشته اس؛ ،امّا او نمرد ،اس؛ و ياد و خاآر ،او همیشه زند ،اس؛ سپس برای
ارباا اي ادّعا به هکر ا امه دلی و برهان ميپردازد و ميگويد همان آور که ريشهی گیاهان در
خا ميباشد ،امّا اي ديل؛ بر آن نميکند که گیاهان مرد،اند بنابراي  ،هر وجه شبهي که ظهور
اند

باشد و در

آن نیازمند به انديشیدن باشد ،أرر آن تشبیه در مخاآا کارآمدتر اس؛ (ر

الهاشمي)193 2491 ،
وَ لَئِ رَجَعت؛َ إلَتو التِتراب فَلَتم تَمُت؛

فَالجَتتتذرُ لَتتتیسَ يَمُتتتواُ وَ هُتتتوَ دَفِتتتی ِ
(الوائلي)34 1111 ،

(ترجمه اگرچه به خا

بازگشتهای ولي نمرد،ای زيرا ريشهی گیاهان در ژرفای خا

اس؛ ولي

نميمیرد)
.2-1استعاره
 .1-2-2استعارهی مصرّحه (تصریحیّه):
شعر ديني وائلي ،سرشار از استعار ،ميباشد گا ،به نظر ميرسد که وائلي در استفاد ،از استعار،ی
مصریحه زياد،روی کرد ،و گونه ای از تکرار در بی؛ها و خستگي در هه مخاآا ايجاد ميکند به
عنوان نمونه مي توان به اي چند بی؛ متوالي در مدح رسول اکرم (

) اشار ،نمود

شاعر در بی؛ زير ،ممدوح (پیامبر اکرم) را به مدين ه و بوی خو

بوستانهای آن تشبیه کرد ،،و

مشبه يعني (پیامبر اکرم) را حذف نمود ،،و فقط به هکر مشبهبه بسند ،کرد ،اس؛ از اي رو،
استعار ،،از نو مصریحه يا تصريحیه ميباشد (ر
آَیبَتتت ِ يَتتتتا شَتتتذَا البَسَتتتتاتِی آِیبَتتتاً

الهاشمي)411 2491 ،
يَتتتتتا هَتتتتتدِي َ المُرَجَّتتتتتع التتتتتأِغرِودِ
(الوائلي)11 1111 ،

(ترجمه ای مدينه! ای بوی خو

بوستانها و چهچه ی پرندگان خو

الحان!( مراد از مدينه،

شخص رسول گرامي اسالم اس؛))
و در بی؛ زير ،همچنی ممد ح (پیامبر اکرم (

)) را به سیمای جبرئی و مطلق نور و نغمهی

ملکوتي رآن کر يم تشبیه کرد ،،سپس مشبه را هکر نکرد ،و فقط به هکر مشبهبه يعني (تصوير
جبرئی  ،هاا نور و نغمه ی ملکوتي خدا) ،بسند ،کرد ،اس؛ از اي رو ،استعار ،از نو مصریحه
ميباشد و همانآور که هکر شد ،شاعر در بی؛ مذکور ،اس تعار ،مصریحه را به کار برد ،اس؛
يَتتتتتتا رُؤَ جبرئیتتتتتت وَ النِتتتتتتور

وَ الأَنغَتتتام فِتتتي نَبتتترََ الکِتَتتتاب المَجیتتتدِ

(الوائلي)11 1111 ،
(ترجمه ای تصوير جبرئی و ای هاا نور و نغمهی ملکوتي کتاب خدا!)
.2-2-2استعارهی مکنیّه
وائلي ،از کاربرد استعار،ی مکنیّه ،نیر غاف نبود ،اس؛ و حتیي مي توان گف؛ از پُر کاربردتري
استعار،ها در نرد وائلي ،استعار،ی مکنیّه اس؛ ،که به هکر نمونههايي از آن پرداخته مي شود
وائلي در بی؛ زير  ،خون را به انسان تشبیه کرد ،،سپس مشبهبته را حتذف نمتود ،،و بته يکتي از
لوازم آن يعني (تکلسمَ) اشار ،شد ،اس؛ و چون لفظ مستعار (تکلسمَ) فع ميباشتد ،استتعار ،از نتو
مکنیهی تبعیّه اس؛ همچنی به دلی هکر مالئم مشبّهبه يعني (الفِداَ) ،استعار ،از نتو مرشتحّه نیتر
ميباشد
لَتتا يَنطِتتقِ الثسغتترِ أَو يَستَرسِتت ِ القَلَتتمُ

إهَا تَکَلستتتتتمَ فِتتتتتي دُنیَتتتتتا الفِتتتتتدَاَِ دَمُّ

(همان )263
(ترجمه دهان نميتواند سخ بگويد ،و لم نميتواند بنويسد آن گا ،که در دنیای فداکاری ،خون
به سخ ميآيد)
در اي بی؛ ،واژ،ی (الدّم خون) به انسان تشبیه شد ،،آنگا ،مشبهبه يعني انسان حذف گرديد ،و
لوازم آن يعني (يبکي يَبتَسِمُ) ،هکر گرديد ،اس؛ از اي رو ،استعار ،از نو مکنیّه ميباشد
وَ الت تدَّم يَبکتتتو إهَا زَجُّتتتوا بت تهِ هَت تدَراً

وَ إن أَرَا ِتتتتو ُ،فِتتتتي اَْهتت تدَافِ يَبتَسِتتتتمُ
(همان )261

(ترجمه خون آنگا ،به گريه در مي آيد که آنرا بیهود ،به هدر دهند و چون آنرا در را ،هدفي واي بر
زمی بريرند لبخند مي زند)
شاعر در بی؛ زير ،شا را به سا ي تشبیه ميکند که شراب مينوشد ،پس ،مشبهبه (سا ي) را
حذف نمود ،و يکي از لوازم آن را يعني (يعا ر) به عاري؛ گرفته شد ،اس؛ از اي رو ،استعار،ی
مکنیّه ميباشد و به دلی هکر مالئماا مشبهبه يعني (مدامع اشکها) و (کأساً) ،استعار ،از نو
مرشیحه ميباشد و چون لفظ مستعار (يعا ر) فع ميباشد ،تبعیّه نیر ميباشد
يُعَتتتا ِرِ اللسیتتت ِ کَأسَتتتاً مِتتت مَدامِعِتتتهِ

وَ تِستتتکِرِ الفَجتتترَ مِتتت نَجتتتوَا ُ،أصتتتداَُ

(همان )13
(ترجمه شا ،جامي از اشکهای او مي نوشد و آنی مناجاا او سپید ،دم را مس؛ مي گرداند)
.3-2تشخیص (جان بخشی)

1

تشخیص يا جان بخشي در اصطالح علم بیان ،آن اس؛ که گويند ،عناصر بيجان يا امور ههني
را به رفتار آدميوار بیارايد (داد )22 2431 ،تشخیص را يکي از گونههای استعار ،نامید،اند و آنچه
در تعريف استعار،ی مکنیّه آمد ،،آدم گونگي را نیر در بر ميگیرد از اي رو ،تشخیص با استعار،ی
مکنیّه برابر اس؛ يعني هر تشخیصي استعار ،ی مکنیه اس؛ و همان ويژگي استعار،ی مکنیّه را دارا
ميبا شد امّا هر استعار ،ی مکنیه ای تشخیص نیس؛ نام ديگر تشخیص «استعار ،ی انسان
مدارانه» يا«انسان انگاری» اس؛ و همانطور که اشار ،شد شاعر در اي

صنع؛ ،صف؛ ها و

کردارهای انساني را به موجوداتي نسب؛ داد ،و با اي کار تخیّلي به آنها ،رن

حسّ ،پويايي و

حرک؛ بخشید ،اس؛(میر صاد ي ) 91 2496،تشخیص ،تناسا ساختاری فراواني با استعار ،مکنیّه
دارد بدي معني که هر تشخیص ،استعار ،ی مکنیّه ای ،اس؛ امّا هر استعار ،ی مکنیّه ای ،لروماً
تشخیص نیس؛(گلي264 2496 ،و نیر شمسیا)64 2493،
وائلي در شعر ديني خود در شماری از ابیاا از صنع؛ تشخیص بهر ،گرفته اس؛ برای آشنايي با
اي زيبايي هنری در شعر وی به هکر نمونههايي ميپردازيم
جان بخشي به چشم
شاعر در بی؛ زير ،پرسیدن را به چشم نسب؛ داد ،اس؛ که اي امر از صفاا انساني اس؛
فَتَستت تأَلِني عَینتتتتي أَبالمَهتت تدِ صَتتتتارم

تَمَلمَتتت َ أَم آِفتتت د مِتتت َ التتتدَّرِّ يَررَتتتعُ
(الوائلي)19 1111 ،

( ترجمه پس چشمانم از م سؤال مي کند آيا شمشیری در گهوار ،اينگونه بي رار اس؛ يا کودکي
شیر مي نوشد؟!)
جان بخشي به ید (بند اسارا)
شاعر در بی؛ زير  ،پرسیدن را که يکي از صفاا انساني اس؛ ،به ید نسب؛ داد ،و آدم وار با آن
رفتار کرد ،اس؛؛
سَتتتتأَلَ القَیتتتتدُ هَتتتت أِويَِ صِتتتتغار

أَم هُتتتتتم فِتتتتتي اَْغتتت تالَل دُر نَضِتتتتتیدُ

1.Perosiification prosopopeia

(ترجمه بند اسارا پرسید آيا اينها بچههای کوچک هستند يا اينکه مرواريدهای به رشته کشید،
در غِ ی و زنجیر هستند؟)
مجاز
در شعر ديني وائلي ،نمونههايي مشاهد ،مي شود که در آنها مجاز با انوا آن کاربُرد داشته اس؛
در بی؛ زير ،شاعر به گونهای آرح پرسش ميکند که آيا دنیا ،میالد امام علي ( ) را به ياد ميآورد؟
در اينجا مجاز در کلمهی «دنیا» ميباشد که منظور  ،مردم دنیا ميباشد از اي رو ،در اي بی؛،
مجاز با عال هی محلیّه ميباشد (ر  ،الهاشمي)111 2491 ،
مَولَایَ هَت تَتذکِرِ التدُّنیا آِلِوعَتکَ وَ التت

تتتتأَيَّامُ غَار َتتت د فِتتتي الحُلدتتتکَ السُّتتتود
(همان )63

(ترجمه مويی م ! آيا دنیا ،درخشش (تولد) تو را به ياد ميآورد ،آنگا ،که روزگار غرق در
گمراهي و تاريکي بود)
و در بی؛ زير ،مجاز در کلمهی (السَّیف) با عال هی آلیه ميباشد زيرا السّیف (شمشیر) ابرار
ساخت بررگواری اس؛ نه عام بررگواری
مَهلَتتتاً فَمَتتتا مَتتتدحُ اللِبَتتتاب بقِشتتترِ،

وَ السَّتتتیفُ يَبنِتتتي المَجت تدَ وَ هُتتوَ مُجَت ترسدُ
(الوائلي)16 1111 ،

(ترج مه شکیبا با  ،که ستودن دانه و مغر به خاآر پوسته ی آن نیس؛  ،و شمشیر هنگامي ،مجد
و عظم؛ ميسازد که بیرون از نیام (غالف) اس؛(اص کار مغر اس؛ نه پوسته))
.4-2کنایه
وائلي در شعر ديني از ارز

بالغي کنايه و تأریرگذاری آن بر مخاآا غاف نبود ،اس؛ وی

گونههای مختلف کنايه را در شعر

به کاربرد ،اس؛ هرچند که بَسامد کاربردی آن نسب؛ به ديگر

صُور خیال اند اس؛ اينک به نمونههايي از اي صنع؛ ،اشار ،ميشود
کِت ت عُت تدَّتِي فِتتتي يَتتتوم يَ ولتتتد بت تهِ

وَ يَ مَتتتالد مِمَّتتتا يَجمَتتتعُ المَتتترَُ يَنفَتتتعُ
(الوائلي)211 1111 ،

(ترجمه توشه ام با

در آن روزی که نه فرزند و نه مال از آنچه که انسان جمع ميکند او را

سودی رساند)
عبارا « کِ عُدَّتِي فِي يَوم يَ ولد بهِ» ،کنايه از روز یام؛ اس؛ و ،کنايه از نو موصوف ميباشد

الهاشمي)433 2491 ،

(ر

ودر بی؛ زير
رُؤَسَتتتتاَُ عَلَتتتتو الشِتتتتعُوب سِتتتتبَا

وَ نِعَتتتتتتتالد خِتتتتتتتدُودِهِم لِلیَهُتتتتتتتودِ
(همان )14

(ترجمه رهبران امّ؛ برای ملی؛های خود همچون حیواناا درّند،اند در حالي که صورتهايشان زير
کفشهای يهوديان اس؛ (زير يوغ يهوديان هستند)
عبارا « نِعالد خِدُودِهِم لِلیَهُودِ» ،کنايه ای تهکیمي از بندگي و زمینهسازی برای
پیشرف؛(صهیونیس؛) سايري به یم؛ عقا ماندگي(سران عرب) ميباشد و کنايه از صف؛ مي-
الهاشمي)439 2491 ،

باشد (ر

و در بی؛ زير
زَهَ؛ِ النِجُوم عَلَتو سَتمَا َ وَ لَتیسَ فِتي

أِفِتتتتتق نِمیتتتتت؛ُ إلَیتتتتتهِ إيس فَر َتتتتتدَا
(الوائلي)62 1111 ،

( ترجمه ستارگان بر آسمان تو درخشیدند و در افق ،جر ستار ،ی ،طبي چیر ديگری نیس؛ که به
وسیله آن هداي؛ شويم)
عبارا « زَهَ؛ِ النِجُوم عَلَو سَمَا َ »  ،کنايه از نسب؛ اس؛ که صاحا نسب؛ به شک رمیر « »
و «سما َ» هکر شد ،اس؛ (ر

الهاشمي)433 2491 ،

.5-2صنایع بدیعی
علم بديع ،زيباسازی ظاهری و معنايي يک کالم ادبي ميباشد به کارگیری صنايع بديعي يکي از
ويژگيهای ساختاری شعر ديني وائلي ميباشد وائلي در کاربُرد اي صنايع در پي آن نیس؛ که
شعر

را در گونهايي از دشواری و ابهام سوق دهد ،بلکه بیشتر بدنبال زيبايي ظاهری و موسیقي

بیروني شعر

ميباشد زيرا بیشتر مخاآبان شعر ديني ايشان ،تود ،های مردم هستند

 2-1-1رَدّ العَجُر عَلَي الصّدر
واژ ،ی (البید) ،ابتدا در وسط مصرا نخس؛ و سپس در آخر بی؛ تکرار شد ،اس؛
وَ کَتتانَ وَ البیتتدُ فِتتي صُتتم؛ق يُمَرد ِهَتتا

أَن جئتتت؛َ أَروَ َ لَحتتت مَتتترس فِتتتي البیتتتدِ
(الوائلي)63 1111 ،

(ترجمه صحرا در سکوتي سهمگی به سر ميبرد تا آنکه تو زيباتري نغمه را سر دادی و سکوا

صحرا را پار ،پار ،نمودی)
 .2-5-2ردّ الصَّدر عَلَی العَجُز
واژ،ی (إکی ) که در پايان بی؛ اوّل آمد ،اس ؛ ،در آغاز بی؛ دوّم تکرار شد ،اس؛ ناگفته نماند
که احمد هاشمي در جواهر البالغه از اي
اس؛(ر

صنع؛ به نام «تشابه اآراف لفظي» نیر نام برد،

الهاشمي)412 2491 ،

 -2کتتانَ مِتت فَتترتِ متتا تَکَلستت َ مَجتتدَاً

مَتتتتتا بتتتتتهِ حَاجَتتتتت د إلَتتتتتو إکلِیتتتتت

 -1فَأکِلیتتت ِ التتترِور تَفنَتتتو و تَبقَتتتو

عِمَّتتتت ِ الصِّتتتتتدق مَورَتتتتعُ التسبجیتتت ت
(الوائلي)231 1111 ،

(ترجمه  -2بر سر وی تاجي از مجد و عظم؛ اس؛ که او را از تاج ملوکانه بي نیاز ساخته
اس؛  -1پس تاج باآ و دروغ از بی ميرود و عمامهی راستي به جای آن مورد تعظیم و
بررگذاش؛ رار مي گیرد)
 .3-5-2إرصاد
وائلي در کاربرد اي صنع؛ در شعر دينيا  ،به صورا اند استفاد ،کرد ،اس؛
وَ أَنستتتکَ أَوجَتتتداَ الضتتتیاََ لِمُظلِتتتم

وَ لَتتتتويَ ظَتتتتالَم لَتتتتم تَجتتتت بضِتتتتیَاَِ
(همان )33

( ترجمه تو بودی که روشنايي را در دل تاريکي ايجاد نمودی اگر تاريکي نبود ،تو روشنايي را
نیاورد ،بودی)
همان آور که مالحظه مي شود در بی؛ فوق ،شاعر از صنع؛ِ ارصاد بهر ،برد ،اس؛ زيرا خوانند،
با ديدن واژ،ی (ظالم) و آگاهي از رویّ (همر )،ميتواند کلمهی (ریاَ) را پیش از هکر آن توسط
شاعر ،تشخیص دهد و اي همان معنای ارصاد اس؛
.4-5-2جناس
 .1-4-5-2جناس اشتقاق
وَ أَکِتتتتف تَبنتتتتي الحَیَتتتتاََ و َتتتتوم

يَتَبَتتتتتتتتارونَ لِلجهَتتتتتتتتادِ الجَهیتتتتتتتدِ
(الوائلي)12 1111 ،

(ترجمه و دستاني که زندگي را مي سازند و ومي که برای شرک؛ در جهادی پسنديد ،در را ،خدا
بر يکديگر پیشي ميگیرند)

در بی؛ زير ،میان دو واژ ،ی (الجهاد) و (الجهید) ،جناس اشتقاق وجود دارد زيرا دو لفظ متجانس
از يک ريشه ،مشتق شد،اند (ر

الهاشمی)411 2491 ،

.2-4-5-2جناس الحقّ
وَ الشسمعُ وَ الشیمسُ أَرتوَاَ وَ مَتا استتَوَيَا

إيس بفَهتتتتتم بَلیتتتتتدِ الحِتتتتتسِّ مَتتتتتردُودِ
(الوائلي)61 1111،

( ترجمه و شمع و خورشید هر دو نوراني هستند امّا نور آن دو با هم مساوی نیس؛ مگر در نظر
اشخا

کودن و فا د حسّ)

در بی؛ زير ،میان دو واژ ،ی (الشیمع) و (الشیمس) ،جناس يحق وجود دارد زيرا اختالف اي دو
واژ،ی متجانس در حرف سوم ميباشد که دو حرف ( ) و (س) بعید المخرج ميباشند (ر
الهاشمي)311 2491 ،
.3-4-5-2جناس مضارع
در بی؛ زير ،میان دو واژ ،ی (جی

نس ) و (جید گردن) ،جناس مضار وجود دارد زيرا دو رک

متجانس در حرف سوم که ريا المخرج ميباشند ،اختالف دارند (ر
وَ إهَا عَتتتتترسسَ الخَنِتتتتتتو ُ بجیتتتتت

الهاشمی )311 2491 ،

وَ انحَنَتتتتتو مِنتتتتتهُ لِلمَذلستتتتت جیتتتتتدُ
(الوائلي)241 1111،

(ترجمه و آن هنگام که هلی؛ در میان ومي ساک گردد و آن وم در برابر هلی؛ گردن کج کند)
 .5-5-2سجع
در بی؛ زير ،میان فاصلهها در دو واژ،ی (حُرِ) و (غِرِ) توافق در وزن و افیه (روی) وجود دارد
از اي رو میان آنها سجع متوازی بر رار ميباشد (ر
فِکتتتتترد حُتتتتترَ وَ دِيبَاجَتتتتت د غِتتتتترَ

الهاشمي 2491 ،هت

)313

وَ نَبتتتتتتتترد مُمَوسَتتتتتتتتقد وَ أِمُتتتتتتتتورُ
(الوائلي)39 1111 ،

(ترجمه فکری آزاد و ديباچهای درخشان و صوتي آهنگی اس؛ و چیری اس؛ که مورد خواس؛
ميباشد)
 .6-5-2مماثله
در بی؛ زير ،میان واژ،های دو فقر،ی (وَمَايُراا مِ َ اْخالق) و (فَاجراا مِ َ اْجرام) صنع؛

ممارله بر رار اس؛ زيرا الفاظ رينهی دوّم در وزن ،مقاب و مشابه رينهی اوّل ميباشند (ر
آهني)133 2419 ،
وَ مَتتتائِراا مِتتت َ الأخلَتتتاق آَابعُهَتتتتا

وَ فَتتتتاجراا مِتتتت َ اْجتتتترَام عَتتتتورَاَُ
(الوائلي)211 1111 ،

( ترجمه در يکي از آن دو بر ،امامي اس؛ که سرش؛ آن از اخالق نیکو و شايسته پرور

يافته

اس؛ و در ديگری انساني فاجری اس؛ که کارهای زشتش ،او را کور و نا بینا گردانید ،اس؛)
 9-1-1آِباق
در بی؛ زير ،میان واژ ،های (رَحَبَ؛ و فَرَ َ؛)( ،مُقب و مُدبر) و (اْه و الغرباَ) آباق بر رار اس؛
وَ يَ رَحَبَتتت؛ فِتتتي مُقبتتت دُونَ مُتتتدبر

وَ يَ فَرَ َتتتت؛ فِتتتتي اَْهتتتت وَ الغَربَتتتتاَِ
(الوائلي)34 1111 ،

(ترجمه میان آنان که مي آمدند و آنان که مي رفتند تفاوتي ائ نشد و به همه ی آنها خو

آمد

گف؛ و نیر میان خويش و بیگانه هم فر ي نگذاش؛)
در بی؛ زير ،میان واژ ،های (يَحیَا و يَمُواُ) و (مَغیا و مَطلَع) آباق بر رار اس؛
أَرَ کِ ت س مَ ت يَحیَتتا يَمُتتواُ وَ يَستتتَوی

عَلَتتتو مَستتترَح التتتدُّنیا مَغِیتتتاُ وَ مَطلَتتتعُ
(همان )19

(ترجمه ميبینم هر کسي که زند ،اس؛ ميمیرد و آلو و غروب و مرگ و زندگي ،يکسان و برابر
اس؛)
 .8-5-2مقابله
میان واژ ،های (حقد ،حُاّ) و (مُنتَبذ ،معبود) مقابله وجود دارد
فَلَستت؛َ فِتتي حِقتتدِ هَتتذَا غَیتترَ مُنتَبتتذق

وَ لَستت؛َ فِتتتي حُتتاِّ هتتذَا غَیتترَ مَعبُتتتودِ
(الوائلي)61 1111 ،

(ترجمه تو از حقد و کینه ی اينان دور نیستي و از عشق و دوستي اينان بي بهر ،نیستي)
 1-1-1توریه
وائلي در برخي از موارد از شعر دينيا  ،از اي صنع؛ بهر ،جسته اس؛

فَتتدَيتِکَ أِفِقَتتاً يَتتررَ ُ التتنسجمَ صَتتتاعِداً

وَ فِیتتت تهِ لِکِتتت ت د الصَّتتتتتاعِدَااِ نِتتت ترِو ُ
(الوائلي)213 1111 ،

( ترجمه جانم به فدای تو که چونان کرانه ای هستي که در آن اخالق نیک و واي همچون گیاهان
باي روند ،اوج مي گیرند)
توريه در واژ،ی (النسجم) ميباشد معنای نرديک آن و غیر مُراد آن ،ستار ،ميباشد و معنای دور و
مورد نظر آن ،گیا ،يا روئیدني بدون سا ه ميباشد اي نو توريه در اصطالح علم بالغ؛ ايهام
تناسا مي باشد زيرا واژ ،ی «نجم» به معنای ستار ،با کلمه ی ب از خود يعني «افق» هماهن
مي باشد و به معنای گیا ،باي روند ،با کلمه ی بعد از خود يعني «صاعداً»((ر

الهاشمي2491 ،

)461-463
 .11-5-2لفّ و نشر
وائلي در بخش شعر ديني خود ،از اي صنع؛ ،زياد استفاد ،نکرد ،اس؛ ،که در زير به هکر نمونه-
ايي از آن اشار ،ميشود
مَتتا عَتتافَ وَحیُ تکَ مِحرابتتي وَ يَ عُتتودی

هِکتترَاً بفَررتتتي وَ شَتتتدوَاً فِتتتي أَغَاريتتدِی
(الوائلي)64 1111 ،

(ترجمه الهام تو (ای امام!) هرگر از عبادتگا ،و ساز وجودم بیراری نجسته اس؛ به همی خاآر
هموار ،به واسطه ی الهام توس؛ که واجباتم را به ياد آورد ،و ساز وجودم به نغمه سرايي افتاد،
اس؛( منظور شاعر اي اس؛ ک ه او با الهام و امداد مويس؛ که موفیق به انجام واجباا و و گفت
شعر شد ،اس؛)
در اي بی؛( ،وحي) با (فرض) و (عُود) با (أًغَاريد) به شیو،ی لفّ و نشر مرتیا ارتبات مييابد
زيرا نشر به ترتیا لفّ ميباشد (ر

الهاشمي 2491 ،هت

)496

 .11-5-2مراعات نظیر
وائلي در کاربرد اي صنع؛ زيبای بديعي در شعر دينيا  ،فراوان بهر ،گرفته اس؛
شاعر در بی؛ زير ،میان واژ ،های (عی  ،دمع و جف ) تناسا بر رار کرد ،اس؛ البته اي تناسا از
روی تضاد نیس؛ (ر

الهاشمي)463 2491 ،

وَ أَريحتتتتتي عَینتتتتتاً وَ إن أَهبَلَتهَتتتتتا

دَمعَتتتتت د عِنتتتتتدَ جَفنِهَتتتتتا خَرسَتتتتتاَُ

(الوائلي)11 1111 ،
( ترجمه و چشم را راح؛ ک و گريه نک
اس؛ ،پژمرد ،ا

اگرچه اشک ساک؛ و خاموشي که در پلک های آن

ساخته اس؛)

 .12-5-2تجاهل العارف
شاعر در بی؛ زير ،به خاآر مبالغه در مدح امیرالمؤمنی ( ) خود را به ناآگاهي ميزند ،گويي که
او نمي داند آنچه که ديد ،اس؛ آيا وا عي بود ،يا اينکه وهم و گمان بود ،اس؛ (ر

الهاشمي،

)414-411 2491
فَسَتتأَل؛ُ هِهنِتتي عَنتتکَ هَتت هُتتوَ وَاهِتتم

فِیمَتتتتتتتتتا رَوَ أَم أَنس ها َ يَقِتتتتتتتتتی ِ
(الوائلي)34 1111،

(ترجمه از هه خود پرسیدم آيا آنچه ديد،ای ،وهم و گمان بود ،يا يقی ؟)
 24-1-1جمع
شاعر در بی؛ زير ،دو واژ ،ی (الشسمع) و (الشیمس) را تح؛ يک حکم واحد (دارای نور) درآورد ،و
میان آندو صنع؛ جمع بر رارنمود ،اس؛ (ر
وَ الشسمعُ وَ الشسمسُ أَرتوَاَ وَ مَتا استتَوَيا

الهاشمي)499 2491 ،
إيی بفَهتتتتتم بَلیتتتتتدِ الحِتتتتتسِّ مَتتتتتردُودِ
(الوائلي)61 1111،

(ترجمه و شمع و خورشید هر دو نوراني هستند امّا نور آن دو با هم مساوی نیس؛ مگر در نظر
اشخا

کودن و فا د حسّ)

و در بی؛ زير،شاعر ،واژ ،های (أبوها)( ،بَعلِهَا) و (بَنِوهَا) را تح؛ يک حکم واحد (صَفَوََ
برگريدگان) درآورد ،اس؛
مَتتتت أَبُوهَتتتتا وَ بَعلِهتتتتا وَ بَنِوهَتتتتا

صَتتتتتتفوََد مَتتتتتتا لِمتتتتتتثلِهم ِرَنَتتتتتتاَُ
(الوائلي)31 1111 ،

( ترجمه کسي که پدر و همسر و فرزندانش ،برگريدگاني هستند که هیچ همتا و شبیهي برای آنها
نیس؛)
.14-6-2کاربرد حکمت و ضرب المثل
الف) حکم؛
در بیتي حکیمانهی ديگر ميگويد

وَ مِتت ت َ البدَاهَتت ت وَ التت تدُّيونِ رَقِیلَتت ت د

فِتتتتتي أن يُقارَتتتتتو دَائِتتتت ِ وَ مَتتتتدِي ِ
(همان )34

( ترجمه بسیار بديهي و آبیعي اس؛ هنگامي که ،بی آلبکار و بدهکار ،بدهي زياد شود مصالحه
ای به وجود نیايد)
ب) ررب المَث
کَم وَاعَدُو َ (وَ حَادِی العِیس آَتالَ بتهِ)

حَتتتدو وَ لَتتتیسَ لِمَتتتا يَحتتتدُو بتتتهِ أَرَتتترد
(همان )211

(ترجمه چه وعد ،ها به تو دادند امّا هرگر به وعد ،هايشان وفا ننمودند همچون سارباني که گلیه را
رها کرد ،و نشاني از گلیه در او ديد ،نمي شود)
در بی؛ مذکور ،عبارا (وَ حادِ العَیس آَالَ بهِ ) اشار ،به ررب المث معروف در زبان عربي دارد
 .7-2تقلید یا نوآوری
وائلي را مي توان هم شاعر تقلید نام نهاد ،هم شاعری نوآور تقلید وی بیشتر در پیروی از
چارچوب ها و ساختارهای شعر کالسیک و عروض شعر عربي ميباشد از سويي ديگر بیان
خطابي و استوار وی يادآور شاعران عرب در عصرهای گذشته ميباشند ا تباس از شاعران
کالسیک عرب ،بخشي ديگر از جنبههای تقلید شعر وی اس؛ وی در اي میان ،از میان شاعران
عصر جاهلي بیشتر به «امرؤ القیس»« ،آرف ب العبد»« ،لَبید ب ربیعه»« ،زهیر ب أبي سَلمي»و
«کعا ب زهیر» نظر دارد از میان شاعران عصر عباسي نیر ،بیشتر به «دعب »« ،ابوفراس» و «اب
رومي» نظر دارد نوآوری وی بیشتر از آن جه؛ ميباشد که شاعر به خوبي توانسته اس؛ مفهوم-
های روزمر ،و چالش های موجود در جهان اسالم را در چارچوب شعر سنیتي و به زبان مخاآبان
امروزی جای دهد
.1-7-2امرئ القیس
تقلید از شعر امرئ القیس و بهر ،گیری از عباراا هايي که با شعر اي شاعر جاهلي شناخته
شد ،اس؛ در شعرهای وائلي به روشني ديد ،مي شود از جمله ،بهر،گیری وی از واژ،ی «أرخَي»
در بی؛
حَتستتي إهَا الصُّتتبحُ أَرخَتتو مِتت غَالَئِلِتتهِ

وَ مَازَجَتتتت؛ سُتتتتبُحااِ النِتتتتور أنتتتتدَاَُ

(الوائلي)213 1111 ،
(ترجمه تا آن گا ،که صبح پرد ،های ناز

سفیدی را آويران نمود (صبح شد) و طراا درخشان

شبنم با انوار لرزان و شناور صبح درآمیخ؛)
به نظر مي رسد که وی به اي شعر امرئ القیس ،نظر داشته اس؛
وَ لَیتت کَمَتتوج البَحتتر أَرخَتتو سُتتدُولَهُ

عَلَتتتتتيَّ بتتتتتأَنوَا الهُمُتتتتتوم لِیَبتَلِتتتتتي
(البستاني ،2436 ،ج)43 2

(ترجمه چه بسا شا هايي مانند امواج دريا ،وحشتنا و سهمگی دام

یرگون خود را پُر از انوا

از غم و غصّه بر سر م کشید ،اس؛ تا مرا بیازم ايد و شکیبايي و مقاوم؛ مرا در برابر سختيها و
مصیب؛ها بشناساند)
 .2-7-2ابوفراس
به نظر مي رسد وائلي در بی؛ زير ،که در بیان غرب؛ امام هادی و امام حس عسکری (علیهما
السّالم) ميباشد ،به اسلوب ابوفراس نظر داشته و واژ،ی «غريبی » را از شعر او برگرفته اس؛
بی؛ وائلي
غَتتتتريبَی عَاشَتتتتا وَ لَیتتتت ِ الغَريتتتتا

دُمُتتتتتتتتو تِرَ تتتتتتتترقِ بتتتتتتتتالمَحجَر
(الوائلي)211 1111 ،

(ترجمه آن دو امام در غرب؛ به سر بردند و کار غريا در شا اشک ريخت اس؛)
بی؛ ابوفراس
غَتتتتتريبَی  ،مَتتتتتا لَهُمَتتتتتا مُتتتتتؤنِس

وَحِیتتت تدَي تَحتتت ت؛َ آِبَتتتتتاق الثستتت ترَ
(البستاني ،2436 ،ج)134 4

( ترجمه دو غريبي که مونس و همدم نداشتند ،دو تنهايي که زير آبقه های خا مدفون گشتند)
 .3-7-2بحتری
از ديگر شاعراني که وائلي ،از شعر او متأریر شد ،اس؛ ،بحتری ميباشد وائلي در بیان خصل؛ -
های روزگار ،که گا ،به کام آدمي اس؛ و گا ،بر خالف مراد اوس؛ و در بهر ،گرفت از عباراتي
همچون «يَقسُو» و «يَلی ِ» ،مصر نخس؛ بیتي از مديحهی بحتری دربار،ی «فتح ب خا ان» را به
ياد ميآورد که وی نیر به همی ويژگي روزگار اشار ،ميکند

بی؛ وائلي
تِجفَتتتو وَ تِعبَتتتدُ وَ الضستتتغائِ ِ تَغتَلِتتتي

وَ التتتتتدَّهرِ يَقسُتتتتتو تَتتتتتارًََ وَ يَلِتتتتتی ِ
(الوائلي)31 1111 ،

( ترجمه (گروهي) با تو جفا مي ورزند و (گروهي) تو را ميپرستند و کینهها به جو

ميآيد

اينگونه اس؛ که روزگار گاهي سخ؛ و گاهي ماليم ميشود)
بی؛ بحتری
أَلَنَتت؛ لِتتتي اَْيَّتتتامُ مِتت بَعتتدِ ِستتوََ

وَ عاتَبَتت؛ لِتتي دَهتتر المُسِتتيََ ،فَأَعتَبَتتا
(البستاني ،2436 ،ج)222 4

( ترجمه تو روزگار جفا پیشه را نسب؛ به م نرم خو گردانیدی و چنان زش؛ کردار را سرزنش
نمودی که دس؛ از سرزنش م برداش؛)
 .4-7-2دعبل
به نظر مي رسد وائلي در بی؛ زير به شیو،ی دعب خراعي در نام بُردن از امامان معصوم( ) ،عم
ميکند
حَسَتتت ِ وَ زَيتتت ِ العَابتتتديَ وَ بَتتتتا ِرد

وَ الصَّتتتتادِقِ البَحتتتترِ الخِضَتتتتمُ المُربَتتتتدُ
(الوائلي)11 1111 ،

( ترجمه امام حس و زي العابدي و با ر و صادق(علیهم السّالم) ا یانوس عظیم و خروشاني از
علم و دانش و تقوا هستند)
بی؛ دعب
دِيَتتتتارُ عَلِتتتتيَ وَ حُسَتتتتی وَ جَعفَتتتتر

وَ حَمتتتتترََ وَ السَّتتتتتجَادِ هِی الثسفَنَتتتتتااِ
(البستاني ،2436 ،ج)69 4

( ترجمه سرزمی علي و حسی و جعفر و حمر ،و سجاد (علیهم السّالم) که در پیشانيا

جای

پینه نقش بسته اس؛)
 .8-2تضمین
وائلي در عبارا« سَتِبدی لک اْيّامُ»
سَتت تتِبدِی لَتت تکِ اَْيَّتتتتامُ أَنس مَضتت تیَرًَ

تَلِوکِینَهَتتتا سُتتتح؛ مِتتت َ السُّتتتمِّ أَنقَتتتعُ

(الوائلي)11 1111 ،
ترجمه روزگار به زودی تو را آگا ،خواهد کرد که مضیر ،ايي که زير دندان مي جَويي ،غذايي حرام
اس؛ ،و در آن کشند ،تري سمّ ها نهفته اس؛
به اي بی؛ آرف ب العبد ،نظر داشته اس؛
سَتتتِبد لَتتکَ اَْيَّتتامُ مَتتا کِنتت؛َ جَاهِلَتتاً

وَ يَأتیتتتکَ بالأَخبَتتتار مَتتت لَتتتم تِتتترَوِّد
 ،ج)66 2

(البستاني 2436 ،هت

( ترجمه روزگار به زودی تو را آگا ،خواهد کرد از آنچه بدان نادان بودی ،و کسي که تو او را برای
کسا خبر نفرستاد ،ای ،براي؛ خبر خواهد آورد)
 .9-2وائلی و قرآن کریم
با بررسي شعر ديني وائلي ميتوان درياف؛ که تأریر رآن کريم بر شعرهای وی – هم از جه؛
لفظ و ظاهر کالم و هم از نظر محتوا و مفهوم و موروعاا – بسیار گسترد ،و عمیق بود ،اس؛ با
توجّه به اي مورو  ،مي توان اي نکته را استنبات کرد که اي شاعر معاصر آگاهي بسیاری از
مفهومها و مضمون ها و الفاظ رآني داشته اس؛ و در بسیاری از شعرهای خود ،اي
مفهوم ها را به کار بسته اس؛ ،به آور کلي ا تباسهای وائلي از رآن در شعر دينيا

الفاظ و
به دو گونه

اس؛ الف) ا تباس لفظي و محتوايي که به همان سبک بسیاری از شاعران عرب ميباشد ب)
ا تباس بینامتني
الف) اقتباس لفظی و محتوایی
 2النستتاسُ مِتت هَتتذَا التِتترَاب وَ کِلدهُتتم

فِتتتتي أصتتتتلِهِ حَمَتتتتأد بتتتتهِ مَستتتتنِونِ
(الوائلي)31 1111،

 1وَ آَمُوحَتااُ الطدتی الحَمَتأِ المَستنِون

هَیهَتتتتتتتتااَ تَبلِتتتتتتتتغِ الجَتتتتتتتتوزَاََ
(همان )241

(ترجمه -2مردمان همگي از خا  ،و همهی آنان در اص  ،از گِ و يی چسبند ،فراهم آمد،اند -1
افسوس! که آروز ها و خواستههای اي گِ چسبند،ی بدبو به بُرج جوزاَ (يعني به آسمان) مي
رسد))
دو تعبیر «حمأ مسنون» و «الحَمَأ المَسنون» برگرفته از آيهی  16سور ،حِجر ميباشند « وَلَقَد خَلَقنَا

اإلنسَانَ مِ صَلصَال مِّ حَمَأ مَّسنِون»
ب)اقتباس بینامتنی (تناص مضمونی)
مفهوم «بینامتنی؛» از جمله مفهومهايي اس؛ که به سختي ميتوان آن را در يک يا چند جمله به
صورا خالصه تعريف نمود زيرا گستر،ی وسیع آن باعث شد ،تا به فراخور حال ،تعريف هايي
گوناگوني از آن ارائه شود امّا به اختصار ميتوان گف؛ «بینامتنی؛ ،به وجود آمدن يک مت جديد
از متون گذشته يا معاصر آن مت اس؛ ،به گونهای که مت تاز ،،خالصهای از مت های گوناگوني
اس؛ که مرزهای آنها از میان رفته و سبک و سیاق تاز،ای پیدا کرد ،اس؛ ،به گونهای که چیری جر
ماد ،ی نخستی ازمت های گذشته با ي نماند ،،آن هم به صورتي که مت اصلي در مت جديد
غايا اس؛ و تنها افراد آگا ،و اه ف  ،ادر به تشخیص آن خواهند بود» (عرام )11 1112 ،در
حقیق؛ ،بینامتنی؛ ( )inertextualityيک اصطالح نقدی اس؛ که در اواخر دههی شص؛ میالدی
توسط «ژولیاکريستوا » با استنبات از آرار «باختی » به عرصهی نقد وارد شد (احمدی)616 2493 ،
«ژارژن؛» فرانسوی در کتاب «درآمدی به فرون متني» بینامتنی؛ را چنی تعريف ميکند «رابطهی
حضور همرماني بی دو يا چند مت » يا «حضور عملي يک مت در داخ مت ديگر به درجاا
مختلفي از وروح و غِموض» به گونهای که فقط ميتوان باهو

سرشار آن را درياف؛ (ژن؛،

 )1 2131همچنی گفته شد ،اس؛ «بینامتنی؛ ،رابطهی دو لفظ و در مفهوم ژرفتر ،رابطهی دو
مت ادبي با هم اس؛ (میرزائي و واحدی )414 2433 ،بنابراي منظور از کلمهی بینامتنی؛ ،ارتبات
موجود بی هر مت ادبي يا متون ديگر اس؛ با توجه به تعريف بینامتني و مواردی که هکر شد،
ميتوان بینامتنی؛ را در بردارند ،سه جرَ کلي و اساسي دانس؛ الف« -مت حارر» که از آن به
مت يحق يا مت موجود نیر تعبیر ميشود
ب« -مت غايا» که مت سابق يا مت مفقود نیر نام دارد
ج« -روابط بینامتني» میان اي دو مت » (جمعه)233 1114 ،
جريان بینامتني در وا ع ،چگونگي کوچ معنا را از مت غايا به مت حارر ،روش ميکند و
مشخص مي سازد که در اي کوچ چه تغییراتي روی داد ،تا مت کنوني شک گرفته اس؛ به عبارا
ديگر ،عملیاا بینامتني ،همان بررسي مت اصلي با توجّه به مت و غايا و ردّيابي روابط موجود
بی آنهاس؛ (ر

میرزائي و واحدی)411-413 2433 ،

بازآفريني مت پنها ن يا حضور آن در مت حارر به سه صورا انجام ميگیرد « انون اجترار» يا
نفي جرئي « ،انون امتصا

» يا نفي متوازی و « انون حوار» يا نفي کلي

 -2نفي جرئي يا اجترار در اي نو از روابط بینامتني ،مؤلیف جرئي از مت غايا را در مت خود
ميآورد و مت حارر ،ادامهی م ت غايا اس؛ و کمتر ابتکار يا نوآوری در آن وجود دارد (عرام،

 )226 1111چنی متني که از مت غايا برداش؛ شد ،اس؛ ميتواند يک جمله ،يک عبارا يا
يک کلمه باشد که معمويً از نظر معنای الفاظ و عباراا ،موافق با مت غايا اس؛
 -1نفي متوازی يا امتصا

اي نو رابطه ی بینامتني به نسب؛ به نو نخس؛ ،برتری دارد زيرا در

اي نو مت پنهان ،پذيرفته شد ،اس؛ و به صورتي که جوهر،ی اصلي آن متفاوا نگردد ،در مت
حارر به کار رفته اس؛ (موسي)11 1111 ،
در اي نو تنا

 ،معنای مت پنهان در مت حارر مورد تأيید رار دارد و دچار تغییر اساسي

نميگردد ،بلکه همان نقش خود را در مت حارر نیر ايفا ميکند و البته مت غايا ميتواند از
معنايي بیشتر در مت حارر برخوردار شود و براساس میران خواس؛ شاعر بر ايجاد نوآوری،
اندکي تغییر و تحّول در آن رخ دهد (میرزائي و واحدی)416 2433 ،
 -4نفي کلي يا حوار بايتري درجهی تنا

 ،نفي حوار (کلي) اس؛ که يافت مت پنهان در اي

نو از بیامتني ،آگاهي عمیقي نسب؛ به مت پنهان را آلا ميکند زيرا مت پنهان ،بازآفريني مي-
شود به گونهای که در خالف معنای مت پنهان به کار ميرود (وعداهلل )49 1111 ،به عبارتي بهتر
در نفي کلي ،هیچ نو سازشي میان مت حارر و پنهان وجود ندارد و پي بُردن به اي نو بینامتني
تنها با فهم ييه های زيري مت  ،اب تشخیص اس؛ (میرزائي و واحدی)419-416 2433 ،
وائلي از جمله شاعراني اس؛ که رويکرد متفاوا و بينظیری به رآن دارد که در نتیجهی آن
بینامتني زيبا و شگف؛ انگیری بی شعر ديني وی با رآن به وجود آمد ،اس؛ که در زير به هکر
نمونههايي از اي نو پرداخته ميشود
وَ رَتتعنِي بیَتتوم الفَصتت بَتتی َ رحَتتالِکِم

فَمَتت شَتتذس عَتت تِلتتکَ الردحَتتال يَضِتتیعُ
(الوائلي)216 1111 ،

(ترجمه مرا در روزی که جدايي ما رخ ميدهد ( یام؛) در میان ا الم و کايهای سفر خود رار
دهید ،به راستي که آنکس از متا شما دور شد ،گمرا ،گش؛)
مت غايا «إنس اهللَ يَفصِ ِ بَینَهُم يَومَ القِیَامَ » (الحج)29/
عملیاا بینامتني وائلي با توجه به اي آيه و مضمون آن ،ترکیبي تاز ،و نوآورانه ابدا نمود،
اس؛ و از یام؛ ،با نام «يوم الفص » نام ميبرد و در عی حال به معنای آيه نیر پايبند ميباشد و
اگرچه ترکیبي جديد ايجاد کرد ،اس؛ امّا در مفهوم ،تکرار سخ حضرا باريتعالي اس؛ تنا

در

اي بی؛ ،نفي متوازی اس؛
 .11-2بهرهگیری از نهج البالغه
با بررسي شعر ديني وائلي مي توان درياف؛ که وی افرون بر تأریرپذيری از رآن کريم ،از سخنان

امام علي( ) در نهج البالغه نیر الهام گرفته اس؛ شاعر در بی؛ زير
فتتتأهَا مَتتتا رَ َقتتت؛َ أَو بَتتتشَّ وَجتتته

ِیتتتتتت َ تِلعَابَتتتتتت د کَثیتتتتتترِ المِتتتتتترَاح
(الوائلي)61 1111 ،

وائلي در اي بی؛ به تهم؛هايي اشار ،ميکند که عمروعا

به امام علي( ) وارد ميکرد و

ايشان را اه شوخي و لعا و بازيچه مي نامید وی از اي خطبه امام علي( ) الهام گرفته اس؛ که
ميگويد عَجَباً لِاب النسابغَ ی يَرعَمُ لِأَه الشسام أَنس فِيَّ دُعَابَ ً ،وَ أَنسي أمرِؤد تِلعَابَ د أِعَافِسُ و أِمَارسُ! (نهج
البالغ  ،خطبه )211 33
.11-2تفسیر معانی
يکي از ويژگي های شعر بارز وائلي ،تفسیر و تحلی و تعلی معاني شعری اس؛ به اي معنا که
وی برای تبیی يک مورو از اسلوب تکرار و هکر واژگاني که بیانگر تعلی هس؛ ،استفاد ،مي-
کند
لِأًنَّ:
وَ عَتتتذَراُ فِیتتتکَ المُتتترجفِی َ لِتتتأَنسهُم

وَتِرِوا وَ هِو الوَتر المُدَمَّو يَحقِدُ
(الوائلي)13 1111،

(ترجمه :از محضر تو عذر ميخواهم به خاآر دروغ شايعه پراکنان در حقی تو زيرا آنها ستم روا
داشتند و چنی اس؛ که ستمگر فرومايه ،کینه ميورزد)
.12-2عنصر عاطفه
وائلي هم به عنوان يک شاعر شیعي در عرصهی شعر اه بی؛ از جان و دل سخ ميگويد و
اي صدق عاآفي او در صید،های ديني ،کالم او را درتمند و مؤریر مينمايد
-2رَبِّ هتتتتذَا هَوبُ الفِتتتتؤَادِ وَ هتتتتذَا

مَتتا اجتَلتتو التتوَعي وَ احتَتتوَ الوجتتدانِ

-1إنستتتتهُ خَشتتتتعَ د بأَعتَتتتتاب صَتتتترح

تَفتَدِيتتتتتتهِ العُتتتتت ترِو ُ وَ التدیجَتتتتتتتانِ

َ -4تَقَبَّتتت عَقِیتتتدَتي بثَتتترَ الطستتتفِّ

وَ هَبنتتتتتي ررَتتتتتا َ يَتتتتتا مُستتتتتتَعَانِ
(همان )231

(ترجمه  -2خداوندا! اي

لا هوب شد ،ی م و رمر ،ی انديشه و محتوياا درون م اس؛ -1

اي شعر ،توارعي اس؛ در آستانه ی صری که تخ؛ های پادشاهي و تاجها جان را فدای آن مي

کنند -4پس انديشه و اعتقاد مرا دربار ،ی سرزمی کربال را پذيرا با

و مرا از نعم؛ رراي؛ خود

بهر ،مندساز! ای خداوندی که همه از تو ياری مي آلبند)
 24-1الفاظ در شعر دینی وائلی
در بررسي شعرهای ديني وائلي ،ميتوان به اي نکته پي بُرد که وی در زمینهی الفاظ نیر شتاعری
معناگراس؛ او برای بیان يک مطلا ،بیش از هر چیر ديگری توجّه ختود را بتر محتتوا و مضتمون
معنای مقصود متمرکر نمود ،و از درگیر ساخت شعر با لفظ پردازيهتای دشتوار و پیچیتد ،اجتنتاب
ميورزد زيرا مخاآا بیشتر مضمونهای شعری او ملیتي رنج کشید ،و جامعهايي عقا نگتا ،داشتته
شد ،و مردمي ناآگاهند که نیازمند آگاهي و بصیرا بودند و سخ گفت با زبان ساد ،و روان همی
مردم ،به تري شیو ،برای بر راری ارتبات با آنان اس؛ البته گتاهي او تاا ايت تصّتور بته خواننتد،
دس؛ مي دهد که برخي از الفاظ و تعبیرهای موجود در شعرهای دينتي وی ،برگريتد ،و منتخبنتد و
معنای ويژ،ايي را به هه منتق ميکنند هکر چند نمونه از اي دس؛ برای ارباا اي فررتیه کتافي
خواهد بود
غِتدَاًَ استتَرَادَتکَ التوَغوُ وَ هِتيَ سَتتاغِا

فَأَستتترَعَ؛ تِلهَتتتو بالضستتتحايا وَ تَشتتتبَعُ
(همان )13

( ترجمه صبح روزی که جن
را تقديم او کردی و گرسنگيا

در نهاي؛ گرسنگي از تو زاد و توشه آلبید ،شتابان ربانيهای خود
را برآرف نمودی)

«ألهَو الرسجُ » بدان معناس؛ که آن مرد بهتري و با ارز تري عطايا را بخشید بار معنوی اي
فع  ،از فع «أًعطَي» بسیار بیشتر اس؛ و با وجود آنکه استفاد ،از فع «تِعطَي» ،خِلَلي در وزن و
موسیقي بی؛ ايجاد نميکند ،وائلي استفاد ،از «تِلهي» را برای تأکید بر بذل بهتري ها توسط ممدوح
که کسي جر سیّد الشهداَ( ) نیس؛ ،بر هر فع ديگری ترجیح داد ،اس؛
 .14-1تلمیح
تلیمح ،آن اس؛ که گويند ،در رم کالم خود ،به داستان ،ررب المث و شعر مشهور اشار،ای
داشته باشد (التفتازاني)941 1112 ،
از جمله نمونههای تلمیح در شعر ديني وائلي ،ميتوان به موارد زير اشار ،کرد
 -2تلمیح به داستان زندگي ابراهیم( ) که مجبور شد به دلی رشک بُردن سار ،،همسر دومش،
هاجر و پسر

اسماعی ( ) را در بیابان مکه رها کند و خداوند در آن هنگام بر اي

را ميافکند و چشمهی زمرم را بر ايشان از دل زمی ميجوشاند(ر

دو نظر خود

البوشنجي)291 2433،

 -2فتتأهَا حَتتطس ابتترَاهِیمُ هَتتاجَرَ وَ ابنَهَتتا

عَلَتتتو وَجَتتت فِتتتي وَحشَتتت وَ عَتتترَاَِ

 -1وَسِتتتعتَهُمَا مِتتت رَحمَتتت وَ کَرَامَتتت

وَ نَبعَتتتی مِتت مَهت توَ القِلَتتتوب وَ بُکَتتتاَِ
(الوائلي)33 1111 ،

(ترجمه آن هنگا م که ابراهیم ،هاجر و فرزند

را تنها و با ترس و وحش؛ در بیاباني خشک و

بيآب فرود آورد  -1رحم؛ و کرام؛ خود را شام حال آن دو کردی و چشمهای از آب و
چشمهای از محبّ؛ دلها بر آن دو جاری ساختي)
 -1تلمیح به حادرهی تخريا کعبه با منجنیق به دستور يريد ب معاويه به سال  63هجری
بر اي اساس ،يريد در اواخر عمر خود و خالفتش به منظور سرکوبي یام عبداهلل ب زبیر،
سپاهي را به فرماندهي «حُصَی ب نِمیر» عازم مکه مکریمه ساخ؛ و با محاصر،ی آنجا ،حرم ام
الهي را محاصر ،کرد ،و بی؛ اهلل الحرام را به منجنیق بس؛ امّا با مرگ يريد ب معاويه ،محاصر ،به
پايان رسید و حمله متو ف شد (ر

آبری /2412-2429 2431 ،اب اریر ،بيتا ،ج/161-113 1

ابراهیم حس )413-411 2466 ،
کَتتم رَمَتتو مِتت مَنجَنِتتیقِهم کَعبَتت َ اهلل

فَطَتتتتتتتاحَ الحَطِتتتتتتتیمُ وَ الأَرکَتتتتتتتانِ
(الوائلي)243 1111 ،

ترجمه چ قدر با منجیقشان کعبه ی الهي را مورد هدف رار دادندتا آنکه ديوارها و ارکان کعبه از
بی رف؛ و نابود گش؛
 .15-2حماسه
شعر حماسي ،متضم جنگاوری ،بهادری و شهسواریهاس؛ و بايد توجّه داش؛ که مورو
حماسه هرچه باشد ،بايد در بافتي از جنگاوری و رشاداها مطرح شود (شمسیا)96 2491 ،
وائلي در شعرهای ديني خود ،به خصو

در سوگنامههای سرود ،شد ،در مورد اه بی؛( ) از

اي نو شعر استفاد ،کرد ،اس؛ وی در معرفیي و ستايش حماسههای اه بی؛ ( ) با سپا ،بیداد،
چکامه های پُر شوری را به نظم کشید ،اس؛ که در زير به هکر برخي از آنها اشار ،ميشود
بَتتتدر وَ أِحُتتتدُ وَ الهَتتترَاسُ وَ خَیبَتتترِ

وَ النسهتتتتتتتروان وَ مِثلِهَتتتتتتتا صِتتتتتتتفدی ِ

رَأس يُطِتتتتیحُ بهَتتتتا وَ يَنتتتدِرُ کَاهِتت ت د

وَ يَتتتتتد تِجَتتت تذِ وَ يُجتتت تدَ العِتتتتترنِی ِ
(الوائلي)31 1111،

و نمونه های بیشتری از اي نو شعر در ديوان شاعر وجود دارد (ر

الوائلي،213 ،211 1111 ،

)263 ،211
.16-2کاربُرد عنصر استدالل و احتجاج
يکي ديگر از ويژگي های ساختاری شعر وائلي ،کاربُرد استديل و احتجاج اس؛ شايد بتوان
گف؛ که اي ويژگي ،او را همرديف «کمی؛ ب زيد اسدی» رار ميدهد که در تاريخ ادبیاا عرب
و شیعه به «شاعر استديل» معروف اس؛ آوردن ديي تاريخي و منطقي و نیر برخي دلی های
ديگر از جمله اص و نسا و فضیل؛ های اه بی؛ (علیهم السّالم) روشهای شاعر در اي زمینه
اس؛ به عنوان نمونه ،شاعر در دو بی؛ زير به مقايسه رفتار خالصانه امام علي ( ) و رفتار رياکارانه
و دروغی دشمنان پرداخته اس؛ و در ادامه با استديل به اينکه همانگونه که هرگر مصالحهايي بی
آلبکار و بدهکار ايجاد نميشود ،میان امام و دشمنان هرگر آشتي و دوستي بر رار نميشود
 -2ه تذَا رَصَتتیدُ َ بتتالنِفِوس فَمَتتا تَ ترَ

أَيُحِبُّتتتتتتکَ المَتتتتتتذبُوحُ و المَطعُتتتتتتون

 -1وَ مِت ت َ البدَاهَت ت وَ الت تدُّيُونِ رَقِیلَت ت د

فِتتتتتي أَن يُقَارَتتتتتو دَائِتتتت د وَ مَتتتتدِي ِ
(همان )31

(ترجمه  -2جايگا ،و ارز

تو در دل اي جماع؛ منافق اينگونه اس؛ که مي بیني ،آيا اي کشته -

های کافر و زخميهای منافق تو را دوس؛ دارند؟ -1بسیار بديهي و آبیعي اس؛ هنگامي که بی
آلبکار و بدهکار ،بدهي زياد شود مصالحهايي بوجود نیايد)

نتیجه گیری
وائلي در شعر ديني ا

از صور بالغي بیش از محسّناا بديعي بهر ،جُسته اس؛ و از میان

صور بالغي ،بیشتر از صنع؛ تشبیه و استعار ،با انوا گوناگون آن ،بهر ،گرفته اس؛ و
تش بیه ها و استعار ،های مورد استفاد ،شاعر ،غالباً نو و غیر تقلیدی اس؛
وی از میان محسنیاا بديعي ،بیشتر از ردّالعجر علي الصدر ،آباق ،جناس ،مراعاا نظیر،
ا تباس وتلمیحاا با گرايش های رآني استفاد ،نمود ،اس؛
همچنی  ،شاعر از اسلوب علم معاني در ساختار شعر ديني خود ،استفاد ،نمود ،اس؛ که
در اي میان بیشتر از اسلوب فع امر ،نهي ،استفهام ،بهر ،گیری از اسلوب ندا ،التفاا با
گرايش های گوناگون آن ،دعا ،حکم؛ و ررب المث بهر ،جسته اس؛
وائلي را مي توان هم شاعر تقلید نام نهاد و هم شاعری نو آور تقلید وی بیشتر از سبک
شعری شاع ران کالسیک عرب اس؛ و نو آوری از آن جه؛ مي باشد که شاعر به خوبي
توانسته اس؛ مفهوم های روزمر ،و دشواری های کنوني جهان اسالم را در چارچوب شعر
سنیتي جای دهد
از نکاا بارز و اب توجّه که در ساختار شعر ديني شاعر مي توان مشاهد ،کرد ،اي اس؛
که ،وی با توجّه به آگ اهي بسیار از مفاهیم و الفاظ رآني ،بشدّا تح؛ تأریر رآن کريم
بود ، ،و توانسته اس؛ تفکیری رآني به شعر ديني خود ببخشد
در زمینه کاربرد الفاظ مي توان گف؛ که وائلي ،شاعری معنا گراس؛ و برای بیان يک
مطلا بیش از هر چیر ديگری ،توجّه خود را بر محتوا و مضمون معنای مقصود متمرکر
نمود ،و از کاربرد لفظ پردازيهای دشوار و پیچید ،،اجتناب مي ورزد
در زمینه عاآفه ،مي توان گف؛ که وی در شعر ديني خود ،دارای صدق عاآفي اس؛ و
اي امر کالم او را در صید ،های ديني ،درتمند و مؤریر نمود ،اس؛ زيرا شعر ديني وی
بیانگر اعتقاد لبي و باآني شاعر نسب؛ به آل رسول اهلل(

) مي باشد
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