
 

 و احمد عزیزی  هنری در شعر دینی احمد وائلیهای سازیتصویر
 با تکیه بر کنایه و مجاز

 
 1 کامران سلیمانی

 چکیده
کاار رتهاه  ر  یاوان و  تااتر     های بهو کنایه تحلیلی،  به بررسی تطبیقی  مجاز -از روش توصیفیگیری هاین پژوهش بر آن است تا با بهر

هاا و تااابهات موامونی و    شعری احمد وائلی شاعر نامدار معاصر شیعی عراق و احمد عزیزی، آیینی سرای معاصر ایرانی و بیان تفاوت
هاای  هر  و شاعر،  گونه ی کند.ای از زوایای ناشناخهة میراث ا بیات  و کاور را واکاواسلوبی شعر ایاان بپر از  تا از رهگذر آن، گوشه

ها  ر شعر وائلی نسبت به شعر عزیزی اناد  اسات. ام اا    اند هرچند که بَسامد کاربر ی آنمخهلف کنایه و مجاز را  ر شعرشان به کاربر ه
ر تقلیدی هساهند. از  یگار   اشان، غالباً نو و غیهای بکار گرتهه  ر شعر  ینیکنایه و مجازآنچه که قابل مالحظه خواهیم کر  این است که، 

های روایی است، که اشعارشان را آکنده از معاانی رر  و پرار باار سااخهه     گیری از آیات، احا یث و حکمتبهرهتاابهات شعر  و شاعر، 
ه و جاز   های به کار رتهه  ر شعر عزیزی با ترهنگ عام ة مار   پیوناد خاور    و مجاز است. تفاوت شعر  و سراینده  ر این است که کنایه

 اصطالحات عامیانه به شمار آمده است اما این امر  ر شعر عزیزی، نمو  چندانی ندار .
 

 : احمد وائلی، احمد عزیزی، شعر معاصر، خیال، کنایه، مجاز.های کلیدیواژه

 

 مقدّمه-1
نمو ن خواننده یاا  های ذهنی شاعر و آشنا ترین عناصر ا بی است و سهم بسیار مهم ی  ر انهقال  ریاتتخیال از مهم

خیال از عوامل برانگیزانندۀ عاطفة زیبایی و از نهاای  آن و  ر برگیرنادۀ   »شنونده، با  نیای ذهن شاعر  ار  و  ر واقع 
« ای ناو و الهاا  گرتهاه از آن مای گار  .     لذّت ابهکار است؛ زیرا باعث تکمیال اندیااة هنرمناد و آتارینش اندیااه     

وح  ر یک اثر هنری  میده می شو  و  ر واقاع خیاال، کوشاش ذهنای انساان      ( صور خیال بسان ر87:1:94)غریب،
است برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت، یا شیوۀ تصرّ  ذهن شاعر  ر ناان  ا ن واقعیات ماا  ی و معناوی.   

کا  قابال    لذا اگر از شعر مؤثّر و  ل انگیزی، جنبة خیالی آن را بگیریم جز سخنی سا ه و عا ی کاه از زباان هماه   
 (5و2: :1:4شنیدن است چیزی باقی نمی ماند.) شفیعی کدکنی، 

( یکی از پرکاربر ترین اصطالحات نقد ا بی است که از  یرباز  ر بالغت اسالمی مطرح egamiتصویر یا ایمار )
« صورة»ی بو  و  ر  ورۀ شکوتایی نقد جدید،  ر ا بیات عرب محبوبی ت یاتت. منهقدان بالغیان معاصر عرب، وارها

اند. ام ا  ر نقد ا بای  را برای ایمار پیانها  کر ه« خیال»کار بر ه اند.  ر زبان تارسی کلمة تصویر را معا ل ایمار به»و 
بر روی هم رتهه آنچه کاه  ر بالغات اساالمی  ر علام بیاان      » مقبولی ت عا  یاتهه است. و« تصویر»و بالغت تارسی،

موضوع و زمینة تصویر  انست؛ زیرا مجاز و صور گوناگون آن و تاابیه و کنایاه،    مطرح می شو ، با تصرّتاتی میهوان
 (7همان: «)اندارکان اصلی خیال شعری

تاوان آن  های مخهلفی از آن ارائه شده است؛ از جمله میای  ار  و تعریفوارۀ تصویر  امنة معنایی بسیار گسهر ه
هاای  تصویر  ر حقیقت رهایی از محدو ی ت .(:4:1:4:ر )پرین،های حس ی به وسیلة زبان تعریف کرا نمایش تجربه

کناد  کند؛ بنابراین تنگنای قالب شعر ایجا  مای زمان و مکان است و یک عقدۀ عاطفی را  ر یک لحظة زمانی بیان می
؛ از ایان  شو  بهره جوید ر ذهن می به ایمار )تصویر( که شاعر برای القای مفاهیم، از خیال انگیزی شاعرانه که منجر

بخااد و باعاث   های شعر، تصویرگری است؛ زیرا تصویر شاعرانه به اشیا  تاخّص مای رو، یکی از مهمهرین ویژگی

                                                            
  اناجوی  کهری زبان و ا بیات عرب  اناگاه چمران 1
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شو  موضوعات ذهنی و عاطفی مجس م گر ند و خوانناده بهواناد باه وسایلة جریاناات پنهاانی روح شااعر را  ر        می
 .  (:21: 1:71برخور  با اشیا  و مسایل هسهی  ریابد )مسبوق، 

توان تعریفی جامع و شاامل از تصاویر ارائاه  ا : تصاویرعبارت     با توجه به تعاریف قدیم و جدید از تصویر، می
است از هرگونه تصرّ  خیال  ر زبان. این تعریف هم  ر بالغت سنّهی و هم  ر نقد ا بی جدید پذیرتهه شده اسات  

های زبان مجازی که شامل تماا   را برای همة کاربر (. به طور کلّی، اصطالح تصویرپر ازی 7: :1:4)شفیعی کدکنی،
صناعات و تمهیدات بالغی از قبیل: تابیه، اسهعاره، مجاز، کنایاه، تمییال ، نماا ، اغاراق، مبالتاه، تلمایو، اساطوره،        

رخای  برند. این تلّقی از تصویر، چندان مقبولی ت یاتهه کاه ب کار میشو ، بهتاخیص، ح   آمیزی، پارا وک  و .... می
است. علماای بالغات و ناقادان    «زبان مجازی»را  ر یک مفهو  گسهر ه، مهرا   کلّ «تصویرگری»های ا بی، از واره

عرب، به بررسی تصویر و تحلیل ارکان آن و بیان کارکر های آن از کانال بررسی سبک قرآنی و اشعار عربی عنایات  
 اثر حاحظ  ید. « الحیوان»ترین سخن  ربارۀ صورت شعری را  می توان  ر کهاب اند. کهن اشهه

 .بیان مسأله1-1
ها.ش( آیینی سرای معاصر 9::1ها.ق( یکی از شاعران نامدار و سرشناس عرب و  احمد عزیزی)1:82احمد وائلی )
ن و ا یباان را باه خاو  جلاب کار ه       و  شاعر از ابعا  گوناگون شکلی و محهوایی، توج ه ناقداشعر این. ایرانی است

ای صا قانه، تصاویر ا بی و هنری جذّاب با سبکی ناتذ، محکم و قوی و عاری از تکلّف و عاطفههر  و شاعر  است.
اند که از جهات مخهلف قابل بررسی و ارزیابی است. یکی از این تصاویرهای شاعری،   و  لناین و زیبایی خلق کر ه

اناد. هار  و ساراینده،    شاعر از ارزش بالغی و تأثیرگذاری آن بر مخاطب غاتال نباو ه   و که  کنایه و مجاز می باشد
اند هرچند که بَسامد کاربر ی آن نسبت به  یگر صرور خیاال  های مخهلف کنایه و مجاز را  ر شعرش به کاربر هگونه

 اند  است.
هاای هناری   ا محوری ت تصویرسازیتحلیلی موضوع ب -محور اساسی این پژوهش عبارت است از: پر ازش توصیفی

 مجاز و اسهعاره  ر شعر وائلی و عزیزی.با تکیه بر 

 . ضرورت و اهمیّت تحقیق1-2
اهمی ت و ضرورت این پژوهش از آن جهت است که با عنایت به جایگاه واالی شعر  ر ا ب عربی و تارسی و  یان  

تن از شاعران مهعه د شیعی معاصر آشنا سااز  و از آنجاا   ویژه  ر مذهب شیعه، بهواند مخاطبان خو  با را  و اسال  به
که کاربر  صور خیال  ر شعر احمد وائلی و احمد عزیزی از تراوانی و زیبایی شگرتی برخور ار است لاذا سانجش   

ن هایی از خلّاقی ت و هنر  و شاعر را به روی خوانندگان می گااید تا از ایا تصاویر هنری  ر ابعا  کنایه و مجاز، اتق
گیاری  هاین پژوهش بر آن است تا با بهار   و شاعر آشنا شوند.های شعری و بیان ا بی آنرهگذر بههر بهوانند با تجربه

  تحلیلی به بررسی و تحلیل این پدیده  ر شعر وائلی و عزیزی بپر از . -از روش توصیفی

 .پیشینة تحقیق1-6
کنایم.  صورت گرتهه است که  ر اینجا به ذکر برخی آنها اکهفا میهای بسیار  ربارۀ احمد وائلی و آثار ایاان، پژوهش

کاه  ر آن باه   « شیخ احمد وائلی و شرح و تحقیق اشعار  ینای وی  »( تحت عنوان 1:72پایان نامه علی پور لیاتویی)
و  تحلیال محهاوایی  »( تحات عناوان   1:71ای)ناماه ترجمة اشعار  ینی احمد وائلی پر اخهه است. سلیمانی  ر پایاان 

تحلیلی به بررسی تحلیال محهاوایی و سااخهاری اشاعار  ینای       -به روش توصیفی« ساخهاری شعر  ینی احمد وائلی
تحلیلی یر شعر  ینی  - رآمدی توصیفی» ای با عنوان(  ر مقاله1:72وند)احمد وائلی پر اخهه است. سلیمانی و زینی

هاای اهال بیات)ع( و پیوناد میاان      نی و ترسیم توایلت به تبیین اندیامندانه و معهدل موضوع های  ی« احمد وائلی
(  ر 1:72اند. پاشاانوی  و علای پاور لیااتویی)    های اسالمی پر اخهههای موجو   ر سرزمینا بیات شیعی و چالش
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تحلیلای باه مناقاب و     -، به روش توصایفی «سیمای اصحاب کسا  ر آیینة اشعار شیخ احمد وائلی» ای با عنوانمقاله
 اند.یت)علیهم الس ال ( پر اخههتوائلی اهل ب

کنیم. هایی انجا  شده است که به برخی از آنها بسنده می ربارۀ  احمد عزیزی و خصایص شعری او نیز پژوهش      
های زیبا شناسی  ر شاعر ایان شااعر    ( که  ر آن به جنبه1:71به قلم شعبانزا ه)« نگاهی به شعر احمد عزیزی»مقالة 

تحلیلی زیبا شناخهی ساخهار سابک شاعر احماد    » ای با عنوان(  ر مقاله1:71قا حسینی و زارع)پر اخهه شده است. آ
بررسای  »اناد. مقالاة   به بررسی ساخهارهای زبان  ر اشعار احمد عزیزی پر اخهه« های مکاشفهعزیزی بر اساس کفش

به بررسی ابعا  سبک هندی  ( که  ر آن1:72های سبک هندی  ر آثار احمد عزیزی به قلم خورشید نوروزی)ویژگی
(، مجموعاه مقااالتی از   1:78 ر آثار احمد عزیزی پر اخهه است.  ر کنگرۀ ملی بزرگداشت مقا  ا بی احمد عزیزی)

نویسندگان مخهلف  ربارۀ این شاعر به چاپ رسیده است.  ام ا تا کنون  ربارۀ بررسی تطبیقی سیمای اهل بیت)علیهم 
وهای جامع و  قیق صورت نگرتهه است، لذا با گر آوری برخی منابع، کاه باه ساخهی    الس ال (  ر شعر  و شاعر، پژ

های این پاژوهش  امکان پذیر بو ه است به چنین مهم ی  ر این پژوهش پر اخهه شده است. کمبو  منابع؛ از  شواری
 بو ه است.  

 روش پژوهش و چارچوب نظری-1-4
عناوان  تطبیقی اسهوار است.  ر این رهیاتت، ا بیات تطبیقی باه  چارچوب نظری تحقیق این پژوهش بر نظریة ا بیات

رو  و روابا  و مناسابات آثاار ا بای بار اسااس اصال        کار میهای مسلمان بهابزاری جهت ایجا  نز یکی میان ملّت
 یاوان  شو . از منابع مور  اسهفا ه  ر پاژوهش حاضار،   ها بررسی میتأثیرپذاری و تأثیرپذیری، یا اصل تابه میان آن

 احمد وائلی و اشعار احمد عزیزی و مصا ر مرتب  با این  و شاعر و آثار آنان است. 

 پردازی در شعر دینی احمد وائلی و احمد عزیزی.کارکردهای تصویر6
« ) اتزایاد. تصویرهای شعری به میابة ابزاری هسهند که معنی را تقویت می کنند و بر قدرت تأثیر حس ای شاعر مای   » 

میل  -های خیال عالوه بر آن که زبان شعر را به سهم خو  از زبان نیر مهمایز می کند، (. صورت821: 1:45تهوحی، 
 هد. صور خیال سبب می شو  که جهاانی کاه   ظرتی ت زبان را نیز برای برانگیخهن عاطفه اتزایش می -موسیقی شعر

ایام، تفااوت پیادا کناد و هماین تاازگی و       هشاعر  ر آن شعر عرضه می کند، با جهانی واقعی که ما به آن عا ت کر 
شو  که توج ه ما به ماهن جلاب   تر ید خیال  ر پدید آور ن آن نقش بسزایی  ار ، سبب میغرابت جهان شعر که بی

 (.48-45: 1:41پورنامداران، « ) گر  .
کنایاه و مجااز و   اش از ارزش بالغای  وائلای  ر شاعر  ینای   . یکی از این تصویرهای شعری، کنایه و مجاز می باشد
های مخهلف کنایاه و مجااز را  ر شاعرش باه کااربر ه اسات       تأثیرگذاری آن بر مخاطب غاتل نبو ه است. وی گونه

سنجش تصاویر هنری شعر  ینای وی  ر ابعاا    هرچند که بَسامد کاربر ی آن نسبت به  یگر صرور خیال اند  است. 
ر را به روی خوانندگان می گااید تا از این رهگذر بههر بهوانناد باا   هایی از خلّاقی ت و هنر  و شاعکنایه و مجاز، اتق

شعری و بیان ا بی آنها آشنا شوند که  ر ا امة بحث به هنرنمایی  و شاعر  ر به کار بر ن این  و صانعت  های هتجرب
  ر بخای از  اشعارشان اشاره خواهیم  اشت؛

 .کنایه6-1
تصریو و  ر اصطالح علمای بیان اسهعمال لفظ و ارا ۀ الز  معنای آن  کنایه  ر لتت عبارت است از تعریض و تر  

به وسیله این تان، معاانی   "( کنایه یکی از صورتهای بیان پوشیده و اسلوب هنری گفهار است. 89: 1:99است.)صفا، 
ه زبان شوند تا بدین صورت معانی آن را کاف و بیان کند و تصویری بیاتریند ک عقلی  ر تصویر محسوس آور ه می

از تصیو گفهن " هد.  (. زیرا به معنا زیبایی و ابهت می:11: 1788علیوی، عا ی از به تصویر کایدن آن عاجز باشد )
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(. راز آن  ر ساخت تصاویرهایش مبنای بار    :5: 2111هنداوی،) "رساتر است و تعریض تأثیرگذارتر از تصریو است
 ار . علماای بالغات کنایاه را بار      ه تعم ق  ر معنا وامای تاویق و تحریک ذهنی است که مخاطب را جذب و او را ب

 ج( کنایه از نسبت.  .حسب مکنی عنه به سه قسمت تقسیم کر ه اند: الف( کنایه از صفت ب( کنایه از موصو 
های  و گونهاشان از ارزش بالغی کنایه و تأثیرگذاری آن بر مخاطب غاتل نبو ه اند. آنوائلی و عزیزی  ر شعر  ینی

اند هرچند که بَسامد کاربر ی آن نسبت به  یگار صراور خیاال اناد      هلف کنایه و مجاز را  ر شعرشان به کاربر همخ
 شو : هایی از این صنعت پر اخهه میاست که به ذکر نمونه

 . کنایه از صفت6-1-1
)  ". است نه نعات های معنوی نظیر کَرَ ، شجاعت و ..  ر آن، هد  خو  صفت است.  ر اینجا مرا  از صفت، صفت

. (248: :174)یموت، شو   .  ر اینجا موصو ، برجسهه و صفت، با اینکه مد نظر است مخفی می(211: 1798عهیق، 
 گوید:   وائلی  ر رثای حورت زهرا )س( می

   اااااااااااو علیٌّ بِمدمعٍ یقهویاحه الا -1
 تأحااااهوی تاطااااماً  لیاااه و نَاااا َی              -2
 و علااای القبااار ذابَ حزنااااً و ناااد ت          -:
 ثاام  نااا ی وَ یاااعةً یااا رسااول الااا               -8
 

 اااااحزن سااااکباً و تمنااااعر الکبریااااا  
 عااازا یاااا بواااعةَ النبااای  العاااااازا ر   
  ماااااعة ماااان عیونااااه وَکفااااااااا ر 
 اااااالهَّ رر  ت و عیناهاااااااَا حمااااارا ر 

 (71: 2115)الوائلی،                       
سارانجا  پیکار تاطماه را  ر    . 2 کر  که علی بگرید، ام ا بزرگی و کبریاا ماانع او شاد.   . اندوه اقهوا می1ترجمه: »

و کفن و  تان او  . :آغوش کاید و تریا  ز  که ای پارۀ جگر رسول خدا!  اغ تو بر من سخت و سنگین خواهد بو .
 : این امانت توست ای رسول خدا! کاه بااز   سپ  تریا  ز. 5را همانگونه که وصیت کر ه بو ، شبانه بر عهده گرتت.

 «اش خون آلو  و مجروع شده است.گر   ام ا  یدهمی
 ر ابیات ذکر شده، شاعر توانست سیل ابزار تأثیرگذار غمنا  بر حال منقلب خو  را سرازیر کند. او به کنایه از    

کناد و ایان یکای از      رون خاو  پنهاان مای   صفت )تمنع الکبریا( به عنوان یک ساخهار بالغی روی آور ه که خبر را 
 ار .  شدند. وائلی، به تدری  با اتکار و احساسات خو  گا  بر می هایی است که اما  علی )ع( با آن شناخهه می ویژگی

اما  علی )ع(  ر ابهدا سعی  ر صبوری و تحم ل  اشت تا مراسم تدتین را انجا   هد تا جاایی کاه  ر ایان صابوری     
شد. پ   ر آن لحظه، اشک )وکفا( از چامانش جاری شاد. تصاویر، تصاویر صابوری و تحمال و      اندوهنا  ذوب 

 ریخهند.   هایش جاری شد. با این وجو ، سعی  ر مهار آن  اشت اما آرا  آرا  می سپ  اندوه عمیق است. اشک
وی امانهی است کاه   ر بیت آخر، حورت زهرا )س( را ملقّب به و یعه کر . این کلمه  اللت عظیمی  ار ؛ زیرا 

به جاای  « و یعه». همچنین شاعر از واره (288: :211)عیون السو ، سفارش به حفاظت و نگهداری از آن شده است 
کنند. ام ا این  امانت اسهفا ه کر ه؛ زیرا و یعه ویژه و امانت، عمومی است و از عا ت عرب است که و ائع را حفظ می

وعینها حمرا (.  ر احا یث بسیاری به منزلت و شأن حورت تاطمه)س( و یعه حورت زهرا س( حفظ ناد )ر  ت 
شااعر توانسات    (.7:: 1:85)الطباری،  "یا تاطمة إن اهلل عزوجل یتوب لَّتوبک و یرضی لَّرضا "اشاره شده است: 

، تصویر اندوه شدید حورت زهرا )س( از طریق کنایه از صفت )عینها الحمرا ( به نمایش گذار ؛ زیرا قرمزی چاام 
ناان از گریه، غم و رن   ار  و این حالت حورت زهرا )س( مقصو  و منظور شاعر نیز بو ه است اما از تصریو آن 

 سرباز ز . 
 کند:  از  یگر کنایه از صفت این است که شاعر به اما  علی )ع( خطاب می

 کسَاااو وَ  ناااتَ قطیفاااةَ مَرقاوعَاااةَ             تَ
 

  نااتَ بَطااینا وَ تَمرااوتر مَّاان جرااوعٍ وَ    
 (48: 2115)الوائلی،                         

ای اما ! تو لباسهای زبر و خان و وصله  ار می پوشی و با وجو  تربهی شکم نز یک است از گرسنگی :ترجمه»
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 «جان  هی.) اشاره به تربهی و چاقی اما )ع((
گوید که اما  علی )ع( زهد  ر  نیا را پیاه کر ه، ام اا از تصاریو ایان صافت سارپیچی       شاعر  ر این بیت می    

(؛ زیارا  تماوت مان جاوع    -القطیفة المقروعةهایی روی آور ه که  اللت بر این صفت  ار  ) نمو ه است و به عبارت
شاو  بلکاه صافت     صفت مور  نظر بیان نمیگیر  و  کنایه از صفت با ذکر موصو  و ذکر صفت بین آن صورت می

 (181: 2:،ج1741)شیخ  مین، شو .   یگری جایگزین صفت مور  نظر می
شکنی سازی احمد عزیزی و بالغتشو ، قدرت ترکیب ر شعر احمد عزیزی نیز، از انواع مخهلف کنایه یاتت می

 و ابهکار او  ر زمینة کنایه بسیار شگفت انگیز است.
 گ تاااو پیداسااات             شاااقایق بتاااض  لهنااا

 ناااسیم عاااااق  لاااهنگی شااقایق                      
 آمیاااازی رنااااگ تااااو پیداسااااتحسااااین 

 آمیااااز و خااونرناگی شااقایقحساااین
 (25: 1:92های ایلیایی، ) عزیزی،ترانه   

را کنایاه از آمیازش   « آمیازی حساین » که وارۀ جدیاد و جانادار  اسهعدا  شگر  شاعر، سبب شده است که ضمن این
هاای ناو  ر شاعر    شقایق با خون سرخ اما  حسین)ع( بداند، گریزی حسامیزی  اشهه باشد. این گونه مومون آترینی

 این شاعر بسامد باالیی  ار :
 ای تاااب عرتاااانم را لمااا  کااان        

 
 ا  را مواامحل  ر شاام  کاان سااایه 

 (:25: 1:92) عزیزی،ملکوت تکلّم،    
شم  ایها   ار ، شاعر با اشاره به مولوی، اضمحالل را کنایه از ذوب شادن  ر محباوب عرتاانی قارار  ا ه اسات.      

 کنایه، جایگاه باالیی  ر موون آترینی این شاعر  ار .            
 چنااان محااو تااوا  ماایخ صاافاتت           
 

 کااه قفلاام باار لبااات تااو بااه ذاتاات                     
 (82: 1:92های ایلیایی، نه) عزیزی،ترا     

 میخ شدن و قفل شدن کنایه از صفّت گرتهار شدن هسهند.                    
 هنوز از این عوارض گای  و مانگم        

 
 مکاان هماااهری خااوش ذوق رنگاام  

 (1:9)همان:                          
 تعبیر رنگ کر ن، کنایه از گول ز ن است.       

  ر آن به کار رتهه است کنایه از صفت است:« سکّة یک پول بو ن» کنایی که عبارت ر بیت زیر نیز،  
 بحث، بحاث تاعال و مفعاول باو               

 
 عاااق بااازی سااکّة یااک پااول بااو     

 (841: 1:92)عزیزی، ملکوت تکلّم،       
 گرا و ناتورالیسهی است:  طبیعت، کنایه از عرتان «ریواس»، کنایه از ریاضت زاهدانه و وارۀ «بلوط» ر بیت زیر، وارۀ 

 شاو  صار  بلاوط          جسمِ زاهد مای 
 

 کناااد باااه ریواسااای هباااوط   مااای 
 (:81: 1:87) عزیزی،                    

 ر شعر عزیزی، کنایاتی که با ترهنگ عام ة مر   پیوند خور ه و جز  اصطالحات عامیانه به شمار آمده است به    
گونه کنایات  ر سبک عزیزی بسامد باالیی  ار . برخی از این کنایات  ر اشعار عزیزی اینشو .کاربر  وتور یاتت می

 ای است از زندگی سا ه و راحت:  که کنایه« ناسهن زیز شقایق» و « شکسهن تخم قناری» بدیع هسهند مانند
 همااه تخاام قناااری ماای شااکنیم             

 
 نااااینیمهماااه زیااار شاااقایق مااای   

 (18: 1:89)عزیزی،                     
 کنایه از مقدار کم است: « ته اسهکان»  ر بیت زیر نیز،

 کااه یااک آواز حیاارت شااور  ار         
 

 کاااه یاااک تاااه اساااهکان تنباااور  ار  
 (51)همان:                               
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 ر ابیات زیر ضمن اسهفا ه از تابیه، کنایاتی بدیع را نیز  ر اشعار خو  سرو ه است مانند همسال باو ن باا  رخات    
 ارغوان کنایه از صفت  سرسبزی و جوانی است:                                

 هااا جااوانی تااو میاال باااطن گاال  
 

 ساااال  رخااات ارغاااوانی تاااو هااام 
 (:8مان: ) ه                              

 قراری است:  ر بیت زیر نیز با تابیهی زیبا، اجاق  ر  ل را کنایه از بی

 اجاااااقی  ر  لاااام از آه و شاااابنم       
 

 کنااد   ا  را ماایکااه چااای شاارجی   
 (58) همان:                               

 .کنایه از موصوف  6-1-2                                                                                
عنه و عد  تعد ی از آن  نوعی کنایه است که  ر آن، خو  موصو  مد  نظر است و شرط آن اخهصاص  اشهن به مکنی

ار این کنایه ،تصریو به صفت و نسبت و عد  اشاره . معی(181: 2،ج1771) شیخ  مین، است تا انهقال صورت بپذیر  
 باشد.                             به موصو  می
 های وائلی، خطاب به اما  موسی جعفر )ع( است که چنین می سراید:      از جمله کنایه

 لَّقدسک یَا بَابَ الحوائ  بابر -1
 عالی جَانبیه مان رراا َ جَاللَاة                -2 

          

 جیَاااات حَولَااااه للطااااالبینَ رِغَااااابر 
 وَ کاااالا تنااااا ا لَّلمهاااااابِ مَهَااااابر 

 (151: 2115)الوائلی،                       
های حاجهمنادان پیراماون آن تارو  آماده     ترجمه: ای باب الحوائ !  ر پیاگاه مقد س تو  ری است که خواسهه»
هر آسهانی که از آنِ شخص با عظمهی باشاد،    ر  و سویِ بارگاهت از حوور تو، عظمت و جاللی است و -2است.

 «عظیم و با شکوه خواهد بو .
شاعر  ر بیت اول به اما  موسی جعفر )ع( بدون تصریو نا  ایاان و تنها باا ذکار یاک صافت )بااب الحاوائ (       

 ار  کاه   رسد؛ زیرا این صفت بار معناایی میبهای   ای که مخاطب با شنیدن آن به اطمینان قلبی می کند. کنیه خطاب می
کنندۀ تجم ع مر   بر  رِ خانه ایااان اسات کاه      اللت بر اسهجابت  عا  ر محور آن حورت  ار . این صفت تداعی

آور  تاا   های تأثیرگاذار روی مای   ناینند و شاعر به عبارت رمز قدسی ت است. حاجهمندان بر زانوان خو   رِ خانه می
شاو  و از کنایاه از نسابت) علای جانبیاه مان راا           منهقل میمعنا را  ر  ل مخاطب ترسیخ کند. سپ  به بیت  و

کند. وائلی برای ثابت کر ن جالل و شوکت اما  )ع(  ست از تصریو بر اشهه و  جالله( برای بس  تصویر اسهفا ه می
را به صفاتی که مهعلّق به اما  )ع( است  امن ز ه و آن صفت، باب الحوائ  است.سپ  عبارت )علی جانبیه جاللاه(  

گیر  را عرضه کند؛ زیرا  کار بر ه تا از این طریق، شکوه و بزرگی اما  )ع( و آنچه  ر زیر پرچم این صفات قرار میبه
ایاان مظهری از مظاهر رحمت الهی است. بدین ترتیب کنایه، نقش بسزایی  ر بیان زیبایی و تأثیرگذاری ایفاا کار ه   

 است. 

 امیااار مؤمناااان بااار مساااند آماااد        
 

 عبااادَّ مااان عبیاااد احماااد آماااد کاااه 
 (58) همان:                               

  ر بیت پیاین، امیر مؤمنان کنایه از موصو  است.
کنایه از شاهر مدیناه اسات و منظاور از     « مسق  الر س»  ر بیت زیر که  ر مور  مقا  پیامبر)ص( سرو ه شده است،

 پیامبر)ص( با وال ت ایاان از مدینه شروع شده است:الر س وزیدن؛ وزش  ین اسال  به وسیلة مسق 

 ساااال  ای زا گااااه ناااور چیااادن 
 

 الااار س وزیااادن ساااال  ای مساااق   
 (92) عزیزی، نسیم نائه :          

، کنایه «لفظ اندیش» هند و ، کنایه از کسانی است که عبدت را جهت مناتع خو  انجا  می«عبا ت پیاه»  ر بیت زیر،
 اند نه مر  عمل:تق  مر  حر از کسانی است که 
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 الهااای، ماااا عباااا ت پیااااگانیم        
 

 همااه یااک مااات لفااظ اندیاااگانیم   
 (87) همان:                              

اآلثار، آور ه  األثر را کنایه از موصو  یعنای؛ شاهدای مفقاو    های مفقو هایش، اللهنوشههعزیزی  ر جای  یگر از  ل
 ها نمانده است:آن است که هیچ اثری از وجو 

 از شاااقایقهای قیچااای تاااا کمااار         
 

 األثهااااای ساااارخ مفقااااو  اللااااه 
 (227های مکاشفه: ) عزیزی، کفش      

-ها و تعبیرات جدید با موامین بدیع و خاص  ار . ساازه احمد عزیزی توانایی زیا ی  ر ترکیب آترینی و ا اع واره

ارزش و جایگااه   -گاه اندیاه استکه تکیه -و هم زبان یاتهه که هم اندیاههایش چنان تلفیق های زبان او با اندیاه
شو  و این ترکیبات با مواامین ناو و بادیع  ر    کنند و یارای انهقال مقصو  و هد  شاعر میزیبایی خو  را حفظ می

اب خواننادگان را از  رسااند  و اجا  شو  و خواننده را به اوج رایای شاعرانه میتوای شاعرانة او، جذّاب و گیرا می
 شو : ست پر اخهه میهایی از اینانگیز .  ر ذیل به ذکر نونهتراوانی این ترکیبات برمی

 ای بهاااااار خااااارّ  ا را  مااااان      
 

 ناااااین پااااا  ماااانمااااا ر مااااریم 
 (827) عزیزی، کفاهای مکاشفه:           

است( که با توجه به مصراع اول: ا را  مانند ما ر پا  کنایه از ما ر پاکدامن) مریم نما  پا   امن «: ناینما ر مریم»
 شو . امن، باعث پرورش و رشد و نمو می

 ایاام       مااا بااه باااغ بیکااران، گاال کاار ه
 

 ایااامماااا زِ سااایمرغان تناااازل کااار ه  
 (8:2) همان:                                   

یعنای ؛ ماا از روح   « نفخاتر مَّان رروحای   »قارآن:   27ت آیة کنایه  ار  به سورۀ حجرا«: ایمما زِ سیمرغان تنازل کر ه»
 (54:: 1:71خداییم. سیمرغ: نما  و تمییل خدا و معبو  است.) اکبری، منوچهر؛ غالمزا ه، صدیق، 

 . کنایه از نسبت6-1-6
؛ یعنای  کنایه از نسبت، کنایه از چیزی است که نسبت چیزی به چیز  یگری خواه  ر اثبات یا  ر نفی، مور  نظر باشد

. و ایان بادین معناسات کاه صافت و      (87:: 1:95)الهاشامی،  به چیزی که با آن ارتباط  ار  اسانا   ا ه شاده است  
های نسبت وائلی  رباره اما  حسین  ها اشاره ناو ؛ از جمله کنایه موصو  را به تصریو ذکر کنیم و به نسبت میان آن

 )ع(: 
کان مَّان تَارطَّ ماا تکلاالَ مَجاداً               -1
 تإکلیاالا الاازاورِ تفناای وَ تباااقی          -2

          

 مَااااا باااه حاجاااةَ إلااای إکلایااااالِ    
 عَّم ااااةا الص اااادقِ مَوضااااعر الهبجیاااالِ

 (182: 2115)الوائلی،                       
تااج   -2نیاازی باه تااج ظااهری نداشات.     از آنجا که تاجی از بزرگی و مجد بسیار، بر سار  اشات،    -1ترجمه:»

 «گیر .رو  و عمامة راسهی و صداقت، مور  احهرا  و بزرگداشت قرار می روغین، از بین می
ای  ر نسبت ایجا  کر ه است. شاعر، صفت عزّت را به اما  حساین )ع( نسابت    کنایه از نسبت، ابعا  گسهر ه    

لواز  مهّصل به آن حورت )اکلیل مجد( که این خاو  از کنایاه )تکلّال     ا ه اما نه به صورت مسهقیم بلکه به یکی از 
شو  و این موجب ررتابخایدن و الها  است؛ زیرا اما  حسین )ع( تاجی بر سر ننها ه ام ا شکوه و  مجدا( بر اشت می

ر عزّت ایاان که همان شر  عظیم و تداکاری است، بسان تاجی بر سر حورت قارار گرتهاه اسات. از طار   یگا     
شاعر برای نسبت غصب خالتت به یزید از )اکلیل زور( اسهفا ه کر ه و آن را به تاج که یکای از لاواز  یزیاد اسات     

کناد کاه هار     نسبت  ا ه و از آنجا که حاکمی ت یزید ماروعیت نداشهه، او را مهّصف به این صفت کر ه و اشاره مای 
آور ؛ زیارا قصاد  ر    ( را مای عم ة الصدقای  یگر ) ، کنایهبخای بیاهر به معنا چیز غصبی تناپذیر است. او برای عمق
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را به آنچه مرباوط  « صدق»ثابت کر ن صفت راسهی برای اما  )ع(  اشهه است ام ا به صورت مسهقیم ذکر نکر ه بلکه 
 باشد.  می« عم ة»به اما  است نسبت  ا ه است و آن صفت، 

هاایی از آن  ر شاعر ایان شااعر     خور  که به ذکار نموناه   ر شعر عزیزی نیز، کنایه از نسبت، تروان به چام می
 شو :پر اخهه می

 خااادا  ر بااااطن شاااراب اسااات        
 

 خدا  ر قعر چاامان تاو خاواب اسات     
 (::)عزیزی، ذات قناری:          

هاایش  های عظمت خداوند و وجو  خدا کاه توسا  چاام، نعمات    کنایه از ناانه«: خدا  ر قعر چام خواب بو ن»
 شو .ای است که از بیت اسهنباط میشو  و یا اینکه همیاه  ر کارها خدا را  ر نظر  اشهن، کنایهمیمااهده 

 . مجاز6-2
هاای خیاال را    ای است برای پرربار کر ن زبان که به شاعر توانایی عبور از حقیقت و رسیدن باه  ریچاه   مجاز، وسیله

 ار  و راه را به روی آزا ی  ر اعمااق زباان هماوار     قید وا می یای که او را به پرواز  ر  نیای جدید ب  هد. مسأله می
تر و  ورتر که باعاث   یابد؛ مفهومی وسیع ساز ؛ زیرا معنا از مفهو  اصلی واره یا وصف به مفهو  جدیدی تتییر می می

غت است؛ زیرا  ر . از طر   یگر مجاز، تنّی از تنون بال(288: 1،ج1792) القیروانی األز ی، شو   تأم ل بیاهر نیز می
علماای بالغات مجااز را باه  و ناوع      ( :17: 2111)  هنداوی،ها گویاتر و تأثیرگذارتر از حقیقت است ها و گوش  ل

 (188: 1798) عهیق، لتوی ) و بخش مرسل و اسهعاره(  -2عقلی  -1اند:  تقسیم کر ه

 . مجاز عقلی6-1-1
رینه ای که از اسانا  تعال یاا شابه تعال باه مساندالیه واقعای         مجاز عقلی عبارت است از اسنا  تعل یا شبه تعل با ق

های مجاز عقلی که وائلی اسهفا ه کر ه  ر خطاب به اماا  علای   . از نمونه(271: 1:95) الهاشمی، جلوگیری می کند 
 )ع( است:

 تَسَااما زمااانَ  نااتَ تاای  بعااا ه          
 

 وَ عَلَاای مَکااانَ  نااتَ تیااهَّ مَکااینا   
 (41: 2115ائلی،)الو                   

 «زمان و مکانی که تو  ر ابعا  آن جای گرتهه باشی برترین و عالی ترین زمان و مکان است.ترجمه: »
کند.  ر نهیجه ملاز  باه آور ن  و مجااز    شاعر، تأثیرگذاری اما  علی )ع( را  ر  و بعد زمانی و مکانی بررسی می

ابعا  شخصی هی آن حورت را تاریو کند. تصویر زماانی )ساما   عقلی )سما زمان( و )عال مکان( شده تا ویژگی ها و 
کارگیری و تتییر سمت و سوی تعل )سما( به اوج رسیده است و آن از طریاق اسانا ش باه تاعال غیار      زمان(  ر به

حقیقی اش بو ه است به منظور گسهرش خیال و تحریک مخاطب برای یاتهن ارتباط میان چیزها و  ر نهایات جماع   
و مفاهیمی که موجب این عدول تکری گاهه است و از سوی  یگر  ر برگیری زمان ) نت تای  بعاا ه(    بندی معانی

بدین صورت که به این مسأله اشاره  ار  که یا  اما  )ع(  ر محدو  زمان نمی گنجد. ساپ  باه تصاویر  یگاری از     
 ر آن قرار گرتهه بااالتر نمای رو .   مجاز عقلی منهقل می شو  )عال مکان( و این  ر حالی است که مکان از کسی که 

ای بسیار  ست یاتهه است؛ قطعا مکانی که مرقد اما  )ع( است به علّت وجو  آن حورت به جایگاهی عظیم و آوازه
زیرا آن مکان )ضریو( تنها به  لیل  ربرگیری اما ، به علو  و منزلت رسیده که هم از لحاظ بنای ظاهری عظیم الااأن  

ر   جایگاه رتیعی  ار .  ر اینجا مجاز عقلی )سمو الزمان( با )علو  مکاان(  رآمیخهاه تاا شاأن و     است و هم  ر  ل م
منزلت باالی اما  علی )ع( را بیان کند و بدین ترتیب هد  خو  را کاه  ربرگیاری زماانی و مکاانی منزلات و علاو        

 حورت است با تعبیر مناسب با آن هد  تحقّق یابد.                    

 شو :هایی پر اخهه میای شده است که به ذکر نمونهر عزیزی هم به کاربر  مجاز عقلی توجه ویژه ر شع
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 آه این موجی کاه  ر  ریاا گام اسات               
 

 هااای ماار   اساات اههاازاز مااات 
 (19: 1:42)عزیزی،                 

های مر   نسبت  ا ه است  ر حالی که علّت  ر بیت ذکر شده، شاعر، پدید آمدن موج  ر  ریا را به اههزاز مات
 بوجو  آمدن  ر  ریا ناشی از پدیدۀ طبیعی باران می باشد. 

    
 
 

سان آب است؛ انقالب اسالمی را سرشار از روانی به ر بیت باال که از ابیات منحصر به خو  اوست و  ر عزیزی    
 اند علّت ناو و نما یاتهن و سرسبزی و با نااط شدن زمین را ناشی از انفجار و تأللؤ انقالبی معنوی ت و بالندگی می

و که علّت جان گرتهن  اند که توس  معمار کبیر انقالب اسالمی؛ حورت اما  خمینی)ره( به پدید آمد؛  رحالیمی
 زنده شدن زمین، باران و رحمت الهی می باشد.

 . مجاز مُرسل6-1-2
مجاز مرسل عبارت است از کالمی که  ر معنای غیر اصلی خو  بدون  ر نظر گرتهن عالقة مااابهت بکاار گرتهاه    "

انع از و به این  لیل، مجاز مرسل نامیده شده است که ارتبااطی باا قیادهای ما    ( 158القزوینی،  ون تأریخ، «.) "شو .
و مجاز مرسل  ر کلمه ای است کاه  ر آن عادول از معناا اتفااق اتهاا ه بار        (،51: 1748)علی الصتیر، اطالق ندار  

 کار بر ه است: خال  مجاز عقلی که به اثبات می پر از . وائلی مجاز مرسل و عالقه های آن را  ر این موار  به
 وَ الناسر مَّن هذا الهارابر وَ کلاهام         

 
 تاای  صلَّاااه حمااأ بِاااهَّ مساااناونا   

 (42: 2115)الوائلی،                   
 «ترجمه: و مر   نیز از خاکند و همة آنان  ر اصل، از گل و الی چسبنده تراهم آمده اند.»

وَلَقَدْ خَلَقْنَاا اِِنسَاانَ    ﴿های مهعد   قرآن به آن می پر از . کند و به اشارهشاعر به آترینش انسان از خا  اشاره می
قَاالَ لَاهر کاان    ثام   إِنا مَیَلَ عَّیسَى عَّندَ اللّهَّ کَمَیَلِ آ َ َ خَلَقَهر مَّن تاارَابٍ   ﴿:و  ( 28)الحجر/ ﴾مَّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ م سْناونٍ 

بنابراین اصل انسان از خا  بو ه سپ  این خا  به گَّلی سیاه و بد بو تعبیر شاده کاه ایان     (.57)آل عمران/ ﴾تَیَکاونا
پدیده ای عمومی و قدیمی است که بسیاری از شعرا  به « تراب یا طین»معنی با کنایة تعریض بیان شده است. مسألة 

تباط مر   با خاا  کاه بیاانگر ریااه     اند و شاعر تتییری  ر آن به وجو  نیاور ه است ولی سعی  اشهه ارآن پر اخهه
 اشهن مر    ر آن است را به نمایش بگذار ؛ زیرا انسان از خا  برخاسهه و به خا  بازمی گر  . از این رو، از مجاز 
مرسل با عالقه اعهبار ما کان اسهفا ه کر ه و آن هم برای تأثیرگذاری بیاهر و  ر عین حاال آن را از قالاب همیااگی    

 ه است. اش خارج نکر 
هاایی از آن پر اخهاه   شو  که به ذکر نموناه های گوناگون آن تراوان  یده می ر شعر عزیزی مجاز مرسل با عالقه

 شو :می
 مبااااا ا نینااااوا  ر مااااا بمیاااار          

 
 اگااار آتاااش بگیااار  نااای بگیااار      

 (:1: 1:91)عزیزی،                            
تراموش شدن واقعة عاشوراست. محل واقعه را ذکر می کند ام اا واقعاه     ر بیت ذکر شده، منظور شاعر از مر ن نینوا،

توانست میازان  برر ، این بیت نمیرا  ر این بیت به کار می« مر ن»را مد  نظر  ار . ضمن اینکه اگر شاعر، تعلی غیر از 
 تأثیر تراموشی نکر ن واقعة عاشورا را  اشهه باشد.

 تاااوئی  شااات تاریاااک اهریمناااان    
 

 بااااغ جاااا وی رویاااین تناااان  تاااوئی 
 (     ::1)همان:                            

 ها جان گرتات            انقالب آمد زمین
 

 کوچه هامان را مَّاهَّ عرتاان گرتات    
 (21)همان:                  
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، همة پهلوانان نیک کر ار و نیک روش را که با اهاریمن و  «تنرویین»  ر بیت پیاین، عزیزی، با به به کار بر ن وارۀ
شعر عزیزی، مجاز  ای خاصی از پهلوان است،  رتن که نمونهسهیزند، ارا ه کر ه است.  ر حقیقت، رویینکیش او می

 تن است.ای اعم  از از روییناز پهلوان است که مقوله
اشاره کر ن اسات، و اشااره حاصال    «  ست» ر بیت زیر شاعر ذکر مسب ب و ارا ۀ سبب کر ه است. منظور شاعر از 

 حرکت است:
 تاوان گفات: نز یاک شاو!    به مه می

 
 بااه خورشااید  سااهی کااه تاریااک شااو  

  (1:1) همان:                            

  
 

 تواند از رن  و  ر  تراوان باشد:سوخهن است. حال این سوخهن انهزاعی می«  و »شک سبب و یا  ر بیت زیر؛ بی

 آز آن پاا   روناام همااه  و  شااد      
 

 آلاااو  شاااد زماااین  ر نگااااهم ماااه  
 (124)همان:                            

شاو  و آه، نااان از  رونای    شاعر این است که زخم ناشی از جراحت منجر باه  ر  و رنا  مای    ر بیت زیر؛ منظور 
 ر غیار معناای اصالی    « آه»و « زخام »ها، مسب ب سببی  یگر هسهند و خسهه و رن   یده است. بنابراین هر یک از آن

 اند:خو  به کار رتهه

  اری تراماااوش کااان     اگااار زخااام
 

 اگااار آه برخاسااات خااااموش کااان   
 (1:5) عزیزی،:                           

عزیزی  ر بیت زیر، مصطفی)به معنای برگزیده( که  ر اصل صفت پیامبر اسال )ص( است به عنوان اسم او به کار 
 گویند.رو  که به این نوع از مجاز، مجاز مرسل مفر  به عالقة صفت و موصو  میمی

  ار مصاااطفی شاااد        علااای آییناااه 
 

 عااارش خااادا شااادجهااااز اشاااهران  
 (889: 1:92های ایلیایی، )عزیزی، ترانه   

 نتایج تحقیق
 از مجموع آنچه  ر مقاله حاضر آمده است می توان نکات زیر را نهیجه گرتت:

وائلی و عزیزی با نوآوری  ر تنون بیان و به قصد اسهفا ه از چیرگی و برّندگی آن سعی  ر عرضه  اشهن اتکار  -
مخاطب  اشهه است ؛ هر  و شاعر، هیچ گاه خو  را  رگیر اسهفا ۀ اتراطی از محس نات لفظی ها  ر ذهن و رسوخ آن

اناد  و معنوی کال  نکر ه و برای تصویرسازی  ر شعر  ینی خو  از ابزارها و عناصری مانند: مجاز و کنایه بهره گرتهه
 اند.و  ر این مسیر از غلو  و اغراق پرهیز نمو ه

کار رتهه  ر شعر  و شاعر، غالباً نو و غیر تقلیدی است و  ر آنهاا شااهد پیاارتت و  امان     های بهکنایه و مجاز-
 باشند.تر از  اللت الفاظ هسهیم و این بیانگر مهارت تنّی هر  و شاعر میز ن به مفاهیمی عمیق

ن کار ه و  هر  و شاعر، عاشق و  لباخهة اهل بیت عصمت و طهارت هسهند و  ر اشعارشان، این عااق را بیاا   -
 اند.با بیانی زیبا به نظم  رآور ه حقّانی ت آن را با اسهنا  به آیات و احا یث

باشاد و  ر موضاوعات و تصااویر    از مهمهرین امهیازات شعر  و سراینده، احساس اسهوار و راساهین آنهاا مای    -
 کاند.کنند به تصویر میشعریاان، تکلّف نیست بلکه با عاطفة صا قانه و احساسی قوی آنچه را که احساس می

های به کار رتهاه  ر شاعر عزیازی باا     و مجاز های  شعر عزیزی با وائلی این است که  کنایهام ا  از جمله تفاوت 
ترهنگ عام ة مر   پیوند خور ه و جز  اصطالحات عامیانه به شمار آمده است ام ا ایان ماور   ر شاعر وائلای نماو       

 چندانی ندار . 
هر تنون مجاز اسهفا ه کر ه ام ا نسبت به سایر تنون تکیاه کمهاری بادان  اشاهه اسات ام اا کنایاه و        وائلی از بیا -

 مجازهای به کار رتهه  ر شعر عزیزی بسامد باالیی  ار .
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 ها:پی نوشت
-به مانند خانوا ه -که به خانوا ۀ آل حرج معرو  بو  -ه.ق  ر شهر نجف  یده به جهان گاو . خانوا ۀ او1:82احمد وائلی  ر سال  -1

های بزرگ علمی نجف چون آل مظفر، آل بحر العلو  و آل کاشف التطا چندان ماهور نبو ؛ ولی علم و معرتهی که این عالمة بازرگ  
(. تحصیالت مقد ماتی خو  را  ر همان شهر خو  نز  علماای  :4: 2118کسب کر ، این خانوا ه را بلند آوازه ساخت) جعفر الروازق، 

ه.ق موتّق 1:72ه.ق  ر رشهة تقه اسالمی از  اناگاه بتدا ، توق لیسان   ریاتت کر  و  ر سال 1:47سپری نمو .  ر سال  بارز حوزه
به اخذ مدر   کهری از  اناگاه قاهره گر ید. سپ  به عراق بازگات .بیاهر عمار وائلای باه منبار و خطاباه گذشات و  ر منبار از        

رت ا بی و سرو ن شعر بهاره گرتات. کرامات نفا ، جامعی ات علمای و مکاار  اخاالق و         ویژه قدهای گوناگون خویش بهاندوخهه
« اساهوانة منبار حساینی   » توانمندی وی  ر القای کال ، وی را  ر جایگاه یکی از محبوبهرین خطبا  قرار  ا  تا جایی کاه سازوار لقاب   

هاای گونااگون   سال را   ر کااور  25را تر  گوید و  گر ید. وی از ظلم و سهم نظا  بعیی عراق  رامان نماند و مجبور شد، کاورش
( سرانجا  پ  از سقوط نظا  بعیی عراق به آغوش میهن خویش بازگات، ام ا بعد از ماد تی کوتااه،   12: 2115گذراند.)ناجی التریری، 

های گوناگون بر جای وزهه.ق چام از جهان ترو بست و آثار پرربار تراونی از خو   ر ح1828 ر سال  به  لیل ضعف و بیماری شدید
 (.28: 1777/ عبد الفهالوی، :19: 2118// الطریحی، :18-::1: 2118نها ه است) برای تفصیل بیاهر ؛ ر. : الروازق،

 شااعران  از پادرش . آماد  که یکی از شهرسهانهای اسهان کرمانااه می باشد، به  نیا ذهاب پل سر  ر ش.ه 9::1 سال  ر عزیزی احمد -2
 زا گاهش  ر را تحصیالت نخسهین خو  وی  ( 5:1:48 ناطق،) سرو .می( الس ال  علیهم) اطهار ائم ة  ر مدح اشعاری و بو  کرمانااه

اماا    عازا اری  نسایم  وزش باا  کاو کی  ساالهای  همان  ر قریحه و ذوق شعریش. کر  تحصیل تر  سپ  و  ا  هفهم ا امه کالس تا
 آثاار  مقاومات،  و شاعر  اساالمی  انقالب ا بیات  ر سرشناس شاعری به عنوان عزیزی تا کنون، شصت  هة شد. از شکوتا( ع) حسین
 و آرمانهاا  از حمایات  نظاا  شاهناااهی،   هاای ساهم  و اسهبدا  اتاای همچون؛ گوناگونی موضوعات  ر نظم و نیر بصورت را زیا ی

-آترینای  حماساه  کایدن تصویر به شیعه، مذهب و آرمانهای ارزشها و عاشورایی ترهنگ اشاعة و حفظ اسالمی، انقالب  سهاور های

 ای منطقاه   شمنان هایبرابر توطئه  ر گیریموضع مقد س ،  تاع ترهنگی میراث پاسداری از جهت  ر تالش و اسال  رزمندگان های
 ساایر  و ریعااای  و بر ترهنگ روسهایی حاکم صفای و خلوص اصالت، ساخهنِ نمو ار نظا  جمهوری اسالمی ایران، ای ترا منطقه و

ایان شااعر اهال    ( 128:1:47 زارع، و آقاحساینی )اسات.   آتریاده  اخیار  های هه  ر جامعه ایرانی با مرتب  ترهنگی و سیاسی مسائل
 به  لیل کاهش سطو هوشیاری ناشی از تان ، بیماری قلبی و کلیوی به کماا رتات و از هماان زماان تاا      48اسفندماه  15بیت)ع( از 

وار  نهمین سال بو نش  ر  وی که .های ویژه پزشکی قرار  اشت  ر بیمارسهان اما  رضا)ع( کرمانااه تحت مراقبت 75پانز ه اسفنده 
.از  آثاار چااپ شاده احماد عزیازی ؛ کفاش هاای         باه  لیال انسادا  رو ه،  رگذشات     ر شاانز ه اسافند    وضعیت کما شده باو ،  
هاای ایلیاایی،   نه، رایای رایت، ناو ان المااس، واره ناماه ابادی، تراناه    ترجمه زخم، خواب میخک، طتیان ترا مکاشفه،ملکوت تکلّم،

 خورشید از پات خیزران، شرجی آواز و قوس غزل می باشد.

  الف( منابع
 هاالف(کتاب

 م.یقرآن کر -
الادین  ، تحاا محم اد محای    العمدة فی محاسن الشعر و آدابهه و نقهد  (، 1792القیروانی األز ی،  بو علی الحسن بن رشیق،)-

 لبنان. -عبدالحمید،  ار اجبل، بیروت
 (، سفر  ر مه، تهران: نگاه.1:41پور نامداریان، تقی، )-
 ، تهران: نار نیل.صور خیال در شعر فارسی(، :1:4شفیعی کدکنی، محم د رضا،) -
 ، ترجمه: تاطمه راکعی، تهران: انهاارات اطالعات.درباره شعر(، :1:4پرین، الرن ،)-
 .،الطبعة األولی، روت: المؤسسة العالمیة للیقاتة و األعال یالجز األو ل ، ب ،معجم الخطباء (،1778) ،دحسنی اخل،س-
 .الطبعة األولی ،، ، ارالمحج ة البیوا خ احمد وائلییرالمنابر: الدکتور الشیام(، 2118) صا ق جعفر، الرّوازق،-
 سخن.(، بالغت تصویر،) چاپ  و (، تهران: 1:45تهوحی، محمو ، )-
 القاهرۀ. -، مکهبة القدسیذخائر العقبی فی مناقب القری(، 1:587الطبری، محب  الدین احمد بن عبد اهلل،) -
 .الطبعةاألولی ،، المطبعة:سرور، قم:محین امیرالمنبرالحسینی الدکتور الشیخ احمد الوائلی، (2118)محم دسعید،  الطریحی،-
 .الطبعة األولی، ، بیروت: مؤسسة المواهب للطباعة و الناراعالم الفکر و األدب المنتخب من(، 1777)عبو  الفهالوی،کاظم، -
 لبنان. -(. علم المعنی،  ار النهوة العربیة، بیروت1798عهیق، عبدالعزیز.) -
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، تهران، انهاارات تر وس، مااهد، مؤسساة چااپ و انهااارات  انااگاه      ساختار زبان شعر امروز(، 1:94علیپور، مصطفی،)-
 ی.تر وس

 قزوینی، جالل الدین) ون تاریخ(. اِیواح تی علو  البالغة، مناورات مکهبة النهوة.-
 چاپ اول، تهران: انهاارات روزنه. ملکوت تکلّم،ها.ش(؛  1:92عزیزی، احمد) -
 ، چاپ اول، تهران، مؤسسة کیهان.های ایلیاییترانهها.ش(؛ 1:92) ااااااااا-
 ، چاپ اول، چاپ بهرا .تهران.مکاشفههای کفش(. 1:89.)  ااااااااا-
 ، چاپ  و ، تهران: انهاارات سوره مهر.شرجی آواز(؛ 1:42.)  ااااااااا-
       حیان. -، تهران، مؤسسه ترهنگی انهااراتی ابا صالوشبنم های شبانه ؛(1:42) ااااااااااااااااا -
 تهران: انهاارات برگ.، چاپ اول، خوابنامه و باغ تناسخ(. 1:91.) اااااااااااااا.-
 (.الهعریفات،  ارالکهب العلمیة، بیروت.لبنان.:211عیون األسو ، محم د باسل)-
جاامع[   -(. األ ا  البیانی تی خطب الحرب تی نه  البالغة، رسال[ الماجیسهر، کلیاة اآل اب 2112علیوی، نجال  عبدالحسین )-

 الکوتة. 
، ترجمه: نجمه رجایی، مااهد: مؤسساة چااپ و    شناسی و تأثیر آن در نقد عربینقدی بر مبنای زیبا (، 1:94غریب، رز، ) -

 انهاارات  اناگاه تر وسی.
ههه(،  332المطوّل: شرح تلخیص مفتاح العلوم، التفتازانی) سعد الدین مسعود بن عمر،ت: (، 1828هنداوی، عبدالحمید،) -

 لبنان. - ار الکهب العلمیة، بیروت
 لبنان. -،  ار إحیا  الهراث العربی، بیروتجواهر البالغة فی المعانی و البیان و البدیع(، 1:95الهاشمی، احمد،) -
 .قم: الاریف الرضی ،یدیوان الوائل (،2115) احمد، الوائلی،-
 .1،  ار اِصالة للطباعة و النار و الهوضیو، طعلم أسالیب بیان(. :174یموت، غازی.)  -
 

 هاب( مقاله
، بن مایه های ادبیات پایداری در شعر دینی احمهد وائلهی  (. :1:7سلیمانی، کامران،  زینی وند، تورج، امیری، جهانگیر. ) -

 .158-1:1، صص11، شمارۀ 8ناریة ا بیات پایداری، سال 
، متنبّهی  بررسی پویایی و حیات صهور خیهال در شهعر   (. 1:71مسبوق، سی د مهدی، قائمی، مرتوی، ترخی را ، پروین. )  -

 .217-177تصنامة لسان مبین، سال  و ،  ورۀ جدید، شمارۀ چهار ، صص 


