
 ملخص الدراسة

 الرحيم  الرحمن هللا بسم

هُ ُُاْْلَْمِر،َُُوَعَواِقبُ ُُاْلَخْلِق،َُُمَصاِئرُ ُُإَلْيهُُُِالَِّذيُُهللُُ))اْلَحْمدُ  ُُب ْرَهاِنِهُ،َُُوَنيِ رُُُِِإْحَساِنِه،َُُعِظيمَُُُِعَلىَُُنْحَمد 
3ُُ)َُُوَنَواِمي ُ،ُُِلَحقِ هَُُُِيك ونُ َُُحْمداُ َُُواْمِتَناِنِه،َُُفْضِلهُِ( ْكِرهَُُُِقَضاء  ُوأزكىُُالصالةُُوأشرفوََُُُأَداء ((َُُوِلش 
ُ.الطاهرينُالطيبينُوآلهُمحمدُ ُاْلنامُسيُدُعلىُالسالم

ُلسالمُعليكمُورحمةُهللاُوبركاته.االحضورُُالسادةُ 

ُُمسلطةُ الموحيةُفيُكتابُرثاءُالقيمُفيُالسيدُالخوئيُقده(ُُُُبعنوانُ)الصورةُُُِجاءتُالدراسةُ ُُُُُ
,ُُاإليحائيُةُُالشعريةُُبالصورُُزخرُُالذُيُُالقيُمُُرثاءُُُِكتابُ ُُوهوُُالرثاءُُكتُبُُأهمُُأحُدُُعلىُُالضوءُْ

ُُالشعراءُُعندهاُُوقفُُالتي ُُالمرثيُُاتجاهُُإحساِسهمُُوصدقُُُِمشاعِرهمُُعنُُفيهاُُوعب روا, ُفقصائدُ ,
ُُُطل ُسُ ُُوقُد(ُُقده)الخوئُيُُالقاسمُُأبيُُالسيدُُُِاْلعلىُُوالمرجعُُُِالدينيُُاإلمامُُحياةُُمنُُمستوحاةُ ُُالكتابُِ

البائُدُُظلُ ُُفيُُالدينيةُُُِالمرجعيةُُُِمعاناةُُعلىُُالضوءُ  الراحلُُالنظامُ للسيدُ هللاُواعتقالهُ )رضوانُ
الدراسةُ (عليه وأسفرتُ ُ وقتلُُُِ,ُ العلميِةُ الحوزِةُ ْلبناِءُ الصداميْةُ المحاربِةُ الطرُقعنُ بأبشِعُ ُُ,همُ

عنُهذهُُُهاكشفواُبوساطتُُِالعميقةُالتيُُباإليحاءاتُُُِمليئةُ ُُالشعراءُُُِجاءتُصورُ ُُفضال ُعنُذلك
للعلمُوالمعرفة الكبيرة,ُالتيُكانتُوالُزالتُرمزا ُ ُُُوُُ,الشخصيِةُ إلىُقوةُُأشارُالشعراء ُفيُصوِرهم

ُواْلصوليُةُُلألحكامُالدينيةُوالفقهية,ُُشمولية ُكبيرةُْومعرفةُُُُالدرِسُالعلميُالذيُكانُزاخرا ُبعلم ُو
فالصورةُالموحيةُتوثيقُلألحداثُالمعاصرةُُُُ,ُُلألمةُاإلسالميةُُالمؤلفاتُالموسوعيةُالتيُتركهاُو

ت نقلُأكاديمياُلألجيالُالالح ُُمهمةُ ُُوثيقةُ ُُجنسياتهُمُُاختالفُُعلىُُالشعراءُُُِشعرَُُُقة,ُكماُأنُ التيُ
ُُالع راقيةُُالدولُةُُْلحداُث ُُفيُظلُالنظامُالمقبورُُواضطهاُدُُظلمُ ُُمنُُعاشتهُُوما, ُُتسجيل همُُوجاء,

ُُالمهمةُُاْلحداثُُُِلهذه ُُُُكـُُالكبارُُالعراقُُُِمُِأعالُُوفاةُُُِكذكر, ُُالطوسيالشيخ ُُوالمفيُد, ُُوالشريف,
ُفضالُ ,ُُ)رضوانُهللاُعليهمُجميعا(الهدىُُبنُتُُوأخته,ُُالصدرُُباقرُُمحمُدُُالسيُدُُوشهادة,ُُالمرتضى

اُُكانُُالذي(ُُقده)الخوئيُُالسيُدُُووفاة,ُُالشعبانيةُُواالنتفاضة,ُُالعشرينُُثورةُُعن ُالقصائُدُُلهذهُُأساس 
ُُ.الحبيُبُالوطنُأبناءُمنُثلةُ ُبحياةُأودُتُالتيُاإلرهابيةُالحوادُثُمنُذلكُأتبعُوما,ُالشعرية

ُُتمهيُدُسبقهاُفصولُ ُثالثةُُِعلىُُالبحثُُِتقسيمَُُالشعريةُُْومادتهُُِالموضوعُُِطبيعةُ ُاقتضُتُوقُدُُُُُُُ
ُ.ُخاتمةُلحقهاُو



وأنواعها,ُفالصورةُهيُُُُ,وأهميتهاُُالموحيةُُلصورُةاُُتناول:ُُاْلول:ُُُُمحورينُُعلىُُالتمهيُدُُجاءُُُُُ
ُبليغ,ُأماُاإليحاءُفهوُُ ُتعبيري  الهئيةُالمعبرةُعنُاْلشكالُوالمعانيُوالمضامينُالشعريةُبأسلوب 
إلقاءُالمعنىُفيُالنفسُبخفاءُوسرعة,ُوقدُتعددتُالمصطلحاتُالدالةُعليهُكاإلشارة,ُوالتلويح,ُ

وسواها اوالتلميحُ الوجدانيةُ الصورُ مجموعُ الموحيةُ فالصورةُ مختلفُ,ُ بينُ الجمعُ علىُ لقائمةُ
ُالمحورُُأم اُُالعالئقُالمعنويةُوالحسية,ُوتوظيفهاُتوظيفاُسليماُمعُبراعةُالتنغيمُواإليقاعُالداخلي,

ُُالثاني ,ُشيوخهُوأساتيذه,ُومؤلفاته,ُهُاالجتماعيةُوالعلميةنشأتُ ُُ(قده)الخوئيُُالسيدُُُِحياةُ ُُفتضمن:
بالحوزةُالعلميةُوشؤونهاُُُُالمؤسساتُالخيريةُوالمدارس,ُواهتمامهُ وتدريسه,ُومآثرهُالعلميةُكـُبناءُُ

ُُ.لالستفتاء,ُومعاناتهُمعُالبعثيينُالصداميينُوإرسالُالبعثاتُالدينية,ُوتأسيسهُمجلس

ُالمبحُث:ُُمباحثَُُُثالثةُُُِعلُىُُ؛وتوز ع(الموحيةُُالصورُةُُصناعةُُوسائل)ُُبعنواُنُُاْلولُُالفصلجاءُُ
ُالتيُأجادُفيهاُالشعراء؛ُإذُرسمواُشخصية ُُالتشبيهُُُِأنواعُ ُُد رستُُُْوفيهُُالتشبيهيُُاْلسلوُب:ُُاْلول

ُبثُ (ُُفقيدُاْلمة)قصدتهُُفيُُالعدنانيُُصادقُُمحمُدُُومنُذلكُقولُالشاعرُُقلُنظير هاُفيُالتاريخ
ُُ:وحيرتهُحزنهُفيها

ُ[البسيط]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 أحراره  األوغادَ  أرهبَ  فطالما     جانَبـهه  هللاه   أعز   حر   فأنت

فنتَ  وإن ُكراره  الزهراءَ  دفنَ  قد كذاك    عجب   ال الليل   بجنح   ده

ب هُُإُذُُواحد؛ُُأمرُُجمعهماُُمتشابهتينُُحالتينُُالشعرُيُُالبيُتُُفيُُاجتمعُتُُُُُُ ُالسيُدُُدفنُُش 
ُُعل ةُ ُوهو,ُباطنيُأمرُ ُإلىُوأوحىُبذلُك(,ُالسالمُعليهاُ)العالمينُنساءُُُِسيدةُُِبدفنُليال ُ(ُقده)الخوئي

ا؟ُُليال ُُُالدفنُ ُُكانُُلماذا:ُُيقولُ ,ُُم بهم اُُتساؤالُ ُُي ثيرُُوهذُا,ُُليال ُُُالدفنُِ ُمنُُيمنعُُماُُهناكُُوهلُُتحديد 

ُالسيدةُُُِحياةُُُِسيرةَُُُنستتبعُُوعندماُُالمقصود؟ُُالنعُشُُبصاحُبُُيليقُ ُُكبيرُُتشييعُ ُُتحُتُُنهار اُُحدوثهُ 
ُُعُنُُالنورَُُُأزالُتُُحتى,ُُبهاُُلحقُتُُالتيُُالظ الماُتُُمنُُهائالُُمقداراُ ُُنلحظ(,ُُعليهاُُهللاُُسالم)الزهراء
ُفمنُُالمحمدي؛ُُللحقُُمغايرةُ ُُبرؤيةُ ُُالحقُُُِعلُىُُوالسيرَُُُاالهتداءَُُُيد عوُنُُمُنُُيدُُُِعلىُُقتال ُُُعينيهُا

ُُهاظليمتُُُِفيُُشاركواُُمم نُُالباغيةُُُْالفئةُُُِحضورُُُِدوُنُُمنُُليالُ ُُهادفنُُُِعل ةُ ُُانبثقُتُُهنا ُُوانتهاكُِ,
ُاْلمرُُذلكُُفيُُولعلُ ,ُُ(وسلمُُوآلهُُعليهُُهللاُُصلىُ)هللاُُرسولُُمنُُقربهاُُي راعواُُلمُُإن همُُإُذُُها؛حرمتُِ
ُُفجاءُتُُ؛...ليال ُُُدفنهاُُلوصيةُُُِبعُدُُت كتشفُُُْلمُُعظيمةُ ُُأسرار ا ُُالمعنويُةُُهاوعل تُ ُُالم وحيةُُالصورةُ ُ



ُُأطراِفهاُُبيُنُُتصويريُ ُُتقاربُ ُُعُنُُلتنب ئ ُُالسيُد)الم شب هُُدفُنُُفعل ةُ , ُالبعُثُُقواُتُُمُنُُخوف اُُليال ُ(,
ُُالصدامي ُُيليُقُُتشييعُ ُُلُهُُي قامُُأنُُمنعُتُُالبعثيةُُالحكومةُُوْلنُ ُُوالمعز ين؛ُُبالمشي عينُُيفعلوهُُوما,
ُُالعظيم؛ُُبشخصُه ,ُُوحمايتهمُُالمسلمينُُأرواحُُعلىُُللحفاظُُاْلصلحُُهُوُُاْلمرُُهذاُُكانُُفلذاُ

ُُالبليغةُُبالمعانيُُمليئةُُم وحيةُُصور اُُهذهُُفكانُت ُُوسيلُةُُليكوُنُُالضمنيُ؛ُُالتشبيهُُفيهاُُجاءُُالتي,
ُفُُإيحائيُ ُُمعن ىُُلتأدية ُُقده)الخوئُيُُالسيُدُُظالمةُُعنُُتكش  ُُوعلُىُُعليهُُبالتضييُقُُحياتُهُُفي(

ُُ.كبيرةُظالمةُذلكُوفي,ُيستحقهُكانُالذيُبالتشييعُُُِيحظَُُلمُموتهُبعُدُُوحتى,ُالشامخةُمرجعيته

ُُشراسُةُُعنُم عب ر ا(,ُُالفقاهةُُأبا)ُُقصيدتهُُفي,ُُالقزوينيُُجودُتُُالسيُدُُومنُالصورُالموحيةُُقولُُُ
ُ:العراقيينُالثوارُوقوة

ُ[البسيط]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 يهاأياد   من المنايا رضعنا إن ا            نايهفزهعه   الخطبه  فليس, الخطوب   أم  

د وقد  يهناجيها  القتلى  دارة على سيف                       منتفًضا  يرفَض  أن   تعو 

ُألهليها تبقى ال األرض   فدورةه              أف ق   الغزاة   زيفَ  فيا, الحضوره  نحنه 

ا؛ُُالتشبيهيُُالتكثيفُُيبدوُُُُُُ ُُإلُىُُبااللتفاُتُُيكوُنُُالتشبيهيةُُالصورُُخلقُفيُُاإلبداعُُْلنُ ُُواضح 
ُُالخفي ةُُالشبهُُوجوه ُُإليهاُُالمسلكُُفيدقُ , ُومعرفةُُالتقاطهاُُيستطيعُُفالُُالم وحيةُُمعانيهُاُُويتأمل,

يةُ ُُأوتيََُُُمنُُُْإالُُمغزاها نهُُتأملُ ُُوفضلُُرو  ُُالمخفية؛ُُالصورُُعناصرُُوتنسيقُُتشكيلُُإعادةُُمنُُي مك 
ُُاْلولُُالبيُتُُفيُُالتشبيهُُفمعنى َتهاُُالصعبةُُُِالخطوبَُُُأنُ : نا؛ُُولمُُيخيفناُُلمُُوشد  ُُفالمنيةُ ُُيه ز 

ُُلناُُكالرضاعة ُُالصورةُُهذهُُلمعنُىُُجماليُةُُأضفُتُُمبالغةُُذلكُُوفي, الشعبُُُحالُُالم شب هُُفكاُن,
ُُعليهمُُالخطوبُُُِتكاثرُ ُُهمفزعَُي ُُُالُُالذيُنُُالثائر ُُبرضُعُُيستأنسُُعندماُُالطفلُُحالُُبهُُوالم شب ُه,

ُُتخاذلُ ُُأوُُخوفُ ُُدوُنُُوركوبهُاُُبالمنيةُُيستأنسوُنُُفهُم,ُُأمهُُمنُُالحليُب ُُبحليُبُُالطفلُُكاستأناُسُ
ُ.ُأمه

ُ:ُُقولهُوفيُ

د وقد  يهناجيها القتلى دارة على سيفه          منتفًضا  يرفض أن تعو 



ب هُُُُ ُُومعنُى,ُُُالسابقةُُالحكومةُُوتعمله,ُُتصدرهُُلماُُرفضهُُي شدُدُُوهو(,ُُقده)الخوئيُُالسيُدُُحالُُش 
ةُُعلىُُداللةُُاالنتفاُضُُفكان,ُُ((ت زعزع هُوُُفتنفضهُُشيئ اُُبيدكُُتأخُذُُأن:ُ))ُُالنفُض ُُفُيُُوالقوةُُالشد 
,ُفشموخُالحوزةُالعلميةُكانُلهُأثرُجليلُفيُبثُروحُالشجاعةُواإلقدامُفيُنفوسُالثورُُالرفُض

ُمبالغةُذلكُوفي,ُويحصدُرقابُاْلعداءُالمعركُةُساحةُفيُيدورُالذيُالسيفُحالُبهُالم شب هُأم ا
هاُالنفسُفيُالتأثيرُلغرُضُخرجُت ُُ.التأملُإلىُوشد 

فُعنُُاْلسلوُبف:ُُالثانيُُالمبحُثُُأماُُُُ ُمريرُُُُاالستعاراُتُُاالستعاريُالذيُتكش  المشخصةُلواقع 
ُعاشهُالسيد)رحمهُهللاُ(

(,ُقده)الخوئيُالسيُدُفقُدُعلىُُوحزنهُلوعتهُصو رُعندماُالصغيرُحسينُمحمُدُالشاعرُوأجاُدُُُُُ
ُُ:بقولهُالمباركُشخصهُسنُاُمنُالعلميةُالحوزةُوخلو

ُ[ُُالكامل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 بديال  الضالل جعلوا الهدى وعن   منهجا الغواية ركبوا ويحهم يا

 ذههوال  واجمين بعدك العهلماءَ      أرى  بأن "التقي أبا" علي   أعزز

عهها عهالك من المحافله  خلت  المأهوال العامرَ  فيك كان قد      ورب 

ُُاستعارُةُُفيهاُُانبثقُتُُتنافريةُُضدي ةُُعالقةُُعلىُُاشتملُُمشهدُ ُُفيُُالصوريةُُالمالمحُُبانُتُُُُُ
ُُت متطىُُدابةُُالغوايةُُفكأنُ ُُ,ُُواحدُ ُُشيءُُعلىُُطرفاهاُُيجتمعُُلمُُعكسية ُظلماُتُُإلىُُبهُمُُوتأخُذ,
ُُتمثلُتُُالتنافريةُُفاالستعارةُُفيها؛ُُالقائمُُالتنافرُُمنُُالثانيةُُبالصورةُُداللتهُُتوضحُتُُالذيُُالجهل

ُُالهدى)ُُبلفظتي ُُوالضالل, ُُالضالل)لفظةُُبينماُُبهُُواالهتداءُُالعلمُُمنهاُُي راُدُُفالهدى(, ُُتعنُي(
ُُالجهل ُُيجتمعانُُالُُوالجهلُُوالعلم, ,ُوالمعانيُُلألفكارُُوتكثيفُُبِدقةُُصو رهماُُهناُُفالسياقُُلذاُ

ُُالم وحيةُُوجمالياتهُُالالمتناهيُُاالستعارُيُُالتوظيفُُفيُُبالغيُةُُمقدرةُُعنُُي خب رُُوهذا ُُوكاُن,
لماءاْلمةُُوُُُُشتُت(ُُُرضونُهللاُعليه)الخوئيُُالسيُدُُموُتُُأنُ ُُكل هُُذلكُُمنُُاإليحاء ُُدوُرُُبخلو,ُُالع 

ُُالقي مةُُالمحاضراُتُُمنُُالعلم ُمقابلُُبلُُفحسُبُُهذاُُوليسُُلشخصهُالعظيمُُالمختلفةُُاإلرشاداُت,
ُُ.الدينيةُالحوزةُأبناءُمنُبقيُمنُعلىُوالعنف,ُوالتجب ر,ُالتمرُدُازداُدُذلك



ُُالثالُثُُوالمبحُث ُُالكنائيُُاْلسلوُب: ُُبحلةُ ُُولكنُُونسبةُُُْوموصوفُ ُُصفةُ ُُعنُُالكنايةُ ُُد رستُُُْوفيه,
ـ)الكنايِةُعنُصفاتُالسيدُالخوئي)قده(,ُوالكنايِةُعنُالضعِفُُالموضوعُُكُُطبيعةُُفرضتهاُُجديُد

ُُ عنُحوادِث والكنايِةُ الخوئي)رضوانُهللاُعليه(واليأس,ُ السيدُ فقدُ الكنايةُعنُ ثمُ ومنُُُُالعصر,ُ
ُأبلغُالكناياتُللشاعرُالسعوديُفؤادُنصرُهللاُقائال:

ُُ[الكاملُمجزوء]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 تليد    أو حديث   من ر فَ       المعا َصَهر قائًدا يا

لت    الجدود   مهنتنــةه  شوهاء       عهصبة   بفضلك َجه 

ُعنيد   عزم في فصمدت    علقما كأسا وسقتك

رُُُُُ ُُْلن هُاُُالكنائية؛ُُالوسيلةُُبوساطتهاُُت دركُُحسي ُةُُجزئيُةُُبصورةُُالمجرُدُُالمعنىُُالشاعرُُصو 
ُُاإلفصاحُُمنُُأبلغ ُُالتصريحُُمنُُوأجمل, ُُطريقهُاُُوعن,ُُمرئيةُُبثياُبُُالعقليةُُللمعانيُُتبيانُ ُُفهي,

,ُُضمائرهُمُُباعواُُمم نُُالطاغيةُُعصبةُُفهيُُالشوهاءُُالع صبةُُهذهُُتبيانُُفيُُالشاعرُُاسترسل
ُ.جلدتهُمُأبناءُعلىُُبالتجب رُوقاموا,ُالمالُسبيلُفيُودينهم

ُُتكشفُتُُإيحائيةُُداللةُُمنحهاُُإُذُُالنصي ة؛ُُالفاعليةُُمعُُمنسجمُُالكنائيُُاالسلوُبُُأنُ ُُويبدوُُُُ
ا؛ عميقةكناُيُُعنُُلتفصحُُسريع  ُُاتُ ُُفاْلولى: ُُحديُثُُمن)بلفظُُجاءُت: ُُمعجُمُُكتابهُُعُنُُكناية(

ووثاقتهمُُالحديُثُُرجال الرواةُ لطبقاتُ وتفصيالُ تراجماُ ضمُ الذيُ الكبيرُ المعجمُ ُُهذاُ الكنايةُُُو,
ةُُإلىُُرمزُت:ُُالثانية ا:ُ)بقولهُُالكنايةُُبهُُجاءُتُُلماُُوالتعذيُبُُالمرارةُُشد  ُأسهمُتُُفهي(,ُُعلقم اُُكأس 

,ُالم وحيةُالطاقاُتُتحريكُعلىُيعملُبدورهُوهذا,ُالمتلقيُعنُدُوالنفسيُُالشعورُيُالجانُبُتفعيلُفي
ُُالتصويرُيُُالسياقُُمعُُتتدفقُُوجْعلها ُُاْللفاُظُُبينُُالل غوُيُُالترابطُُعلُىُُعملُتُُالصورةُُفهذه,

لُتُُوالمعاني ُُمريرُُظاهرهاُُصوريةُُمعانُُوشك  ُُمنهُُمرارةُُأشدُ ُُوباطنها, ُبوساطُةُُذلُكُُوباُن,
ُُالواعيُُالذهنُُعنهُُليكشف,ُُشفافُُبستارُُالمقصوُدُُللمعنىُُتغليفُُإالُُهوُُفما))ُُالكنائيُُاالسلوُب

ُمُنُُفيه,ُُُ((جمالُهُُعنُُالكشفُُعنُدُُتوضيحهاُُينبغيُُالتيُُالنفسيةُُاْلسرارُُمنُُلسرُُالتأملُُبفضل
أشارُإلىُشدةُعزمُالسيدُالخوئي)قده(ُوصالبتهُالكبيرةُالتيُمكنتهُمنُُُُصورُيالتُُيحاءاإلُُوهذُُ

ُومنُالصورُاْلخرىُللشاعرُحسينُحسنُالجامعُقائال:ُُُُالوقوفُبوجهُطاغيةُالعراقُ.



ُ[الرمل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 الضعفاء  نصير اآلل قائم تالقي أن       الشرفاء سليلَ  يا نرجي كنا ولقد

ُالنداء  فلبيت لهقياك  هللا فأحب       الوفاء رمز  يا  الحق    لواء تهعطيه ثم

اُُحملُُنسبُةُُعنُُالكنائيُُاْلسلوُبُُأنُ ُُي لحظُُُُُُُ عُتُُديني اُُبعد  ؛ُُالسياقُُفيُُداللتهُُتوس  ُُالنصي 
ُُالصالحُُالعبُدُُلهذاُُجلُوعالُُهللاُُمحب ةُُنسبُتُُإُذ ُُاْلبديُُالنداءُُفلب ُى, ُالعلياُُالذاُتُُمُنُُفالمحب ُة,

ُُالخلُدُُجناُتُُفيُُلالقترابُُُِكدافعُ ُُكانُت اُُليسُُوهذا, ىُُزاهُدُُعابُدُُعنُُبعيد  ُخدمةُُفيُُحياتهُُقض 
ُُأنواُعُُبينُُالجمعُُمزي ُةُُلهُاُُالصورةُُفهذه,ُُُالمريرةُُوصعوباتهُا,ُُتبعاتهاُُكافُةُُوتحم ُل,ُُالمحمديةُُاْلمة

ُُُُالكناية ُُقولهُُففي, المبارك,ُُُولفظةُ): العلويُ الشرفاء(ُكنايةُعنُأصلُاالنتسابُ ُُلواء)سليلُ
ُُُُ(,الحق دُتُُالتيُُوعظمتهُُاإليمانُُعنكناية العلميةُُاللواُءُُبرفعُُتجس  أسهمُُ,الحوزةُ فيُُُ؛وهذاُ
ُُواحُدُُآنُ ُُفيُُالبيانيُُللتصويرُُالدقيقةُُالمالمحُُكشف ُُاإليحاُءُُزيادةُُفُيُُالصورُيُُالتزاوجُُهذاُو,

ُُالسيُدُُاتجاُهُُوحزنه,ُُوشكواُهُُقائلهاُُمشاعرُُعنُُعب رُتُُالتيُُالكنائيةُُاْلنواعُُبينُُالمتبادلةُُوفعاليته
ُ,ُبلُوعبرُعنُمشاعَرُإمة ُبأكملهاُخيمُعليهنُحزنُشديد.ُُ(قده)الخوئي

ُ

ُُالثانيُُالفصلُُوأم ا :ُمباحثَُُُثالثةُُُِعلىُُجاءُُ؛إُذ(الموحيةُُالصورُةُُفيُُالتناُص)ُُبعنوانُُفكان,
,ُُالمباشُرُُوغير,ُُالقرآنيُُللنُصُُالمباشرُُاالقتباسُُعلىُُاشتملُُإذُُالمقد س؛ُُالتناُص:ُُاْلولُُالمبحُث

ُُُُودلتُصورُالشعرءُفيُهذاُالمبحُثُُالشريفُُوالحديُث علىُروحُإسالميةُخالصةُتبدتُبشكل 
ُُُُُُُُُُ,ُوأجادُالشاعرُمحمدُحسينُالصغيرُقيُقصيدته)جنةُالمتقين(ُبقوله:معبرُعنُعواطفهمُموح

ُ[السريع]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 دفين   فيه الخوئي وأصبح     مضجًعا  للههدى اصطفينا لما

 المؤمنين   عاقبة وهكذا         موضًعا دنا قد  علي    ومن

 مبين   فتًحا لك فتحنا إن ا          مسمًعا لها فاهتز   نودي

ُ" للمتقين   الجنة أهزلفت         دعا لم ا" التاريخ وانشد



ُدُُُُ ؛ُُبحبلُ ُُقصيدتهُُخيوطُُالشاعرُُوح  ُوالبقاءُُالوجوُدُُسرُ ُُإلىُُيغوُصُُأُنُُاستطاعُُإُذُُقوي  
ُُاآلخرةُُالحياةُُفيُُللمؤمنينُُالسرمدي ُُقده)الخوئيُُبالسيُدُُذلكُُربُطُُو, ُُعليه)عليُُباإلمامُُثمُ (,

ُُالسالم فنية(, النصُجماليةُ منحُ العلويُ ُُفالرابطُ ُُإنسانيةُ ُُذاتيةُ ُُمشاعرَُُُعنُُعب رُُهناُُفالصغير,
,ُُأحاسيسهُعنُعب رُتُُخصبةُمتالحمةُدينيةُصورةُفكانُت,ُللم خاطُبُُوكشفها,ُتبيانهاُفيُاسترسل
َنا   إنَّا}  :ُُتعالىُُقولهُُمنُُفيهاُُاالقتباُسُُفكان(,ُُرضوانُهللاُعليه)للسيُدُُالكبيُرُُالدينُيُُوميوله  َفَتح 

اُُالفتحُُهذا  فكان {,    م ب يناً   َفت حاً   َلكَ  وجلُُمنُُْلن هُُالواقع؛ُُعنُُمختلف اُُفتح  عزُ ُُهللاُ ُيكتفُُولم,
ُُتعالىُُقولهُُمنُُآخرُُنصيُ ُُباقتباسُُجاءُُبلُُبذلكُُالشاعر ل َفت  }  : ُُ{ل ل مهتَّق ين  ال َجنَّةه   َوأهز  ُفهذه,
ُُقبُضُُكانُُالنداءُُْلنُ ُُ؛(مسمعاُُلهُاُُفاهتزُ ُُنودي)ُُعبارُةُُعليهُُدلُتُُمعنويُ ُُبإيحاءُ ُُجاءُتُُالصور

ُُروحال ,ُالمؤمنينُُعبادهُُبهُاُُهللُاُُوعُدُُالتيُُالجنةُُفيُُاْلخرويُةُُلحياتهُُكبشارُةُُاآلياُتُُهذهُُفكانُت,
ُُذلكُُعنُُفضال ُ ُُاْلخيرُُببيتهُُالشاعُرُُإليهُُأشارُُعميقُُإيحاءُُفهناك, ,ُُالشعرُيُُالتاريخُُبوساطُة,

ُاُُالحرفيُُالتاريُخُُويسمى ُُرقمُُعدُدُُلكلُ ُُإنُ ُُإُذُُ(اْلبجديةُُاْلحرفُُحساُبُُإلىُُفيُهُُالمرجُعُُْلنُ ))أيض 
المرثيُُُوالتاريخ وفاةُ تارخُ تبينُ اْلحرفُ جمعُ بعدُ للمتقين(ُ الجنةثُ وأزلفِتُ قوله)ُ فيُ الشعريُ

ُُهـ1413بالهجري:ُ

ُُيلفُت))ُُْلن هُُمزدوجة؛ُُبؤرةُُبلُُصريحةُُسهلةُُمحاكاةُُمجرُدُُليسُُالتناُصُُأنُ ُُمرُ ُُمم اُُويتضحُُ
ُُوالمسبقةُُالغائبُةُُالنصوُصُُإلىُُاهتمامنُا ُُالنُصُُاستغالليُةُُأغلوطةُُعُنُُالتخليُُوإلى, ُُأُيُُْلن.

ُُ((نصوُصُُمنُُقبلُهُُكتُبُُماُُكلُُبقوةُُمعنىُُمنُُيحققهُُماُُيكتسُبُُعمل ُالشعرُيُُالنُصُُفأهمية,
ُُخبراُتُُمُنُُالمبدُعُُعليهُُيستنُدُُبما كلُُُُسابقةُُونصوُص, فيُ دينيةُ ذخيرةُعلميةُ الكريمُ والقرآنُ

ُزمان.

بعدُتغييبُُالصبرُعنُُمتحدث ا,ُاْلنصارُيُحسينُمحمُدُللشيخُصورةتُالدراسة ُوجُدُكماُُُُ
ُ:ُُُالمرثيُيقولُقيها

ُ[البسيط]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 نختلفه  الصبر ووعود لكنني         مصطبًرا  كنته  صبًرا أسطيعه  كنته  لو

 يعترفه  والتاريخ, الغض   بعلمه             مشرقة  فاأليام القبر في غاب إن

ُيرتجفه  فالكون  قواعده  فارفع        ينخسف  البيت ركن األمر صاحب يا



ُمُُإذُُالمراد؛ُُلمعنىلُُاالقتباسُغيرُالمباشرُُُُبدايتهُُمنذُ ُُالشعرُيُُالبيُتُُعلىُُالمهيمنُُُُُُُُُ ُُقو 
وهُ َُُأنُُاْسَطاع واَُُفَماُُ:ُ}تعالىُُلقولهُُأشارُتُُالتي,ُُالبالغيةُُصورتهُُالمبدعُُبه ُُاْسَتَطاع وُاَُُوَماَُُيْظَهر 

,ُُالمعنُىُُإيحائيُةُُفيُُللمبالغةُُالتاءُُحذفُتُُأستطيعُُوأصلها,ُُإيجازُُفيها(ُُأسطيع)ُُفالفظة,ُُ{َنْقباُ َُُلهُ 
ُُالل غوُيُُالتركيُبُُمنُُالحرفُُهذاُُإسقاطُُطريقُُعن ُُْلجلُُجاءُُفاإليجاُز, ُُألفاُظُُفيُُاالقتصاُد))

اُُالعبارُة ُُ((معناهاُُوضوحُُفُيُُيؤثرُُالُُاقتصاد  ُلأللفاُظُُالتصوريةُُالهيئةُُخلفُُالمضمرةُُفالمعانُي,
ُُُُتركهُُالذيُُالعلمُُودوامُُاستمراريةُُعلىُُدل ُت الالحقة ومؤسساتُ ُُمنلألجيالُ ُمؤلفاتُ ُوُُمدارسُ

ُ.الشريفُذكرهُزوالُيعنيُالُُالكريمُشخصهُفغياُب,ُُأثرتُالمكتباَتُودوَرُالعلمجليلةُ 

ُ:ناصرُعليُأحمُدُالبحرينيُللشاعرُالحديثُالشريفومنُصورُتوظيفُ

ُُ[الرمل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ضا   قدشامخ   طود   أي           قضا الخوئي   المصطفى دين   نوره   قهو 

ضا وجنان   فبحور                   العبـا وأصحابَ  هللاَ  جاور  عهو 

 مضى للخلد   القاسم فأبو                نعى والخلقه  اإلسالمه  ثـهلـمَ 

 الفضا  وسكانَ  األرض    مَ عالَ                شجى والرزءه  اإلسالمه  ثهلمَ 

ُُقصيدتُهُُفيُُبُثُُإُذُُوالحزن؛ُُباْللمُُمليئةُُعواطفَُُُمنُُنفسهُُفيُُتواجُدُُعم اُُالشاعرُُعب رُُُُُُ
ُُداخلهُُتملكُتُُولوعةُُآهاُت ُجسدهُُشعورُيُُاضطراُبُُمنُُيعانيهُُوماُُمشاعرهُُكبحُُيستطعُُفلم,

ُُبداخلهُُعم اُُللتعبيرُُوسيلتهُُكانُتُُشعريةُُبصورة ُُُُالمتكلمُُأوحىُُوفيها, ُُالتُيُُالثانيةُُالحياةبأن 
ُض ُُ.فيهاُوماُالدنياُمنُخيرُُهي(,ُقده)السيُدُبهاُع و 

ُُاإلسالمُ ُُلمث ُُُ)لفظةُُعليهُُأدلُتُُشريفُُلحديُثُُالشاعرُُضم نُُُُ ُُعلُىُُللتأكيُدُُمرتينُ؛ُُوتكررُت(
ُُقولُ ُُمنُُمأخوذةُُالصورةُُهذهُُوكانُت,ُُاإلسالميةُُاْلمةُُفيُُحدثُتُُالتيُُوالفجوةُُالثلمةُُهذهُُعظمة
ُُالسالمُُعليه)الصادُقُُهللاُُعبُدُُأبيُُلإلمام ُُالفقيهُُُْالمؤمنُ ُُماُتُُإذا:ُ))فيهُُقال(, ُُاإلسالُمُُفيُُلُمثُ ,

ُُ:قائال ُُُسالمُعليُُالبحرينيُالشاعرُمعهُالتقىُُكما,ُ((شيءُهايسدُ ُُالُثلمةُ 

ُُ[الكامل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



 األزمان  في الدين  هذا حوزاته                أبدية   ثلمة    بفقدك ثلمت

ُُأشاُر,ُُكبير اُُفارق ُاُُشك لُُرحيلهمُُوأنُ ُُالمجتمعُُفيُُومكانتهمُُالعلماءُُأهميةُُإلىُُأشارُتُُفالصورةُُُُُ
ُفهذه,ُُالسابقُُكالحديُث,ُُواحُدُُمعن ىُُفيُُتصبُ ُُكثيرةُُأحاديُثُُفي(ُُعليهمُُهللاُُسالم)البيُتُُأهلُُإليه

ُُبالتصوراُتُُالقياُمُُالذهنُُأعمالُُمن))ُُْلنُ ُُإبداعيةُُعمليةُُفهي,ُُموحيةُُكونهاُُعنُُفضال ُُُالصور
ُُوترتيبهاُُربطهاُُثمُُاْلشياءُُومقارنة ُمتحدُةُُعالقاُتُُتكوُنُُواْلشياءُُالموضوعاُتُُبينُُوالعالقاُت.

وهذاُمكنُُُالشعرُيُُالبيُتُُألفاظُُفيُُواضحُُبشكلُ ُُتجلُتُُالعقليةُُوالتصوراُتُُفالمعاني,ُُ((العقلُُمع
ُمنُرسمُصورةُشعريةُرفدهاُبثقافاتُدينيةُُ ُ.الشاعر 

ُُالثانيُُوالمبحُثُ ُُالشعُرُُمعُُوالتناُصُُالقديمُُالشعرُُمعُُالتناُصُُتناولتُ ُُوفيهُُاْلدبيُُالتناُص:
ُُالحديُث ُُاْلمثالُُمعُُوالتناُص, ُُالثالُثُُالمبحُثُُأم ا, ُُاْلحداُثُُتناولُتُُوفيهُُالتاريخيُُفالتناُص:

ُُ.التاريخيُةُوالرموز,ُالمعاصرةُواْلحداُث,ُالقديمةُالتاريخية

المرجعيةُالدينيةُُُُوثباُتُُعزمُُمصور اومنُصورُالتناصُمعُالشعرُالقديمُللشاعرُمطرُالشالهُ:ُُ
ُ:قائال

 [الطويل]

 الرَّحبا  أفقك تمتطي الرزايا بغيم                   مهلب ـد   الحـادثات وليـله , فكنتَ 

دانا جاشت إذا وكنا  الحدبا عندك نرتجي أقمنا وماجت                    هابحقد   ع 

نــا ا فتــــغمره نــا, ودًّ ــبـ ا وتغـمــرنــا طيـًبا وتغـمـــرنـا                   هوى  وتغــــمره  حه

 قلبا  أضلهعنا بين أضحى, فاح وقد                    كأن ـه, رفيـًقا شوًقا وتغمـرنا

يد فينا  كنتَ  وقد           بنا يحتفي وَمن  , يهدينا سوف فمن   ند الس   القهطبا الس 

 رب ا عاصم   من هللا وراء فليس             وحسبنا, نالقي ما نشكو هللا إلى

ُوثبا  دربه في هللا اسم على سنمضي           وإننا(  عار   بالموت وما)سنمضي



ُُألفاظهُبهاُطفحُتُالتيُالنفسيةُوحالتهُقائلهاُشخصيةُعنُُالمعب رةُالصورُهذهُأظهرُتُُُُُُ
ُُغيم)الكنائيةُبالصورةُوجاء(,ُقدستُأسراره)ُأباُالقاسمُالدينيَُُالمرجعَُُمدحَُُعندماُُومعانيه

ُُاْلُبُفكان,ُسمائهُصفوُوت عك رُبهُتحيطُكانُتُالتيُوالمصائُبُالمحنُكثرةُعلىُلتدلُ ُ؛(الرزايا
ُُ.إليهُيلتجأُمنُلكلُاآلمنُُوالمالُذُالرؤوف

اُالبالغيُالتكرارُوأضفىُُُ ُُالشاعرُ؛ُإليهاُُلجأُفنيةُوسيلةُفهو,ُاْللفاظُعلىُجميال ُُموسيقي اُجرس 
ُُتجاربُهُُبمختلفُُالشاعرُُذاُتُُعُنُُمعبراُ ُُجميالُ ُُداخلياُ ُُإيقاعاُ ُُشعرهُُعلىُُليضفي)) ُفضال ُ(()ُ(,

ُ:فيهُقالُالذيُبيتهُففي,ُمشهورينُلشعراُءُأبياتهُفيُالشعرُيُالتضمينُالشاعرُاستعمالُعن

 وثبا  دربه في هللا اسم على سنمضي     وإننا(  عار   بالموت وما)سنمضي

ُُالسالمُُعليهُ)الحسينُُلإلمامُُن سُبُُبيُتُُمنُُُُ ُوهُوُُالحرُُلهُُفقالُُكربالءُُإلىُُطريقهُُفيُُوهو(
(ُُسالمُهللاُعليه)ُالحسينُلهُفقال,ُلنَُّلت قتَُُقاتلُتُلئنُُْأشهُدُفإن ي,ُنفسكُُفيُهللاَُُأ ذكركُإن ي))ُيسايره

فنيُُأفبالموُت ُُوهُوُُعم هُالبنُاْلوسُُأخوُُقالُُكماُُوسأقولُُتقتلونيُُأنُُالخطُبُُبكمُُيعدُوُُوهلُُتخو 
فُه(ُُوسلمُُوآلهُُعليُهُُهللاُُصلُى)ُُهللاُُرسولُُنصرةُُيريُد ,ُُمقتولُُفأن كُُتذهُبُُأيُنُُوقالُُُعم هُُبنُ أُُفخو 
ُ:((فقال

اً  نوى  ما إذا        الفتى على  عار   بالموت وما سأمضي  مسلما وجاهد حق 

ُطريقُفيُواإلقداُمُالمضيُهوُللمخاطُبُإيصالهُالشاعرُأراُدُالذيُاإليحاُءُأنُ ُمرُ ُمم اُويبدوُُُ
ُوواصلُعلىُأحلكُالظلماُتُتغل ُب(ُقده)فالسيُد,ُفيهُالسيرُت عيقُأشواكُهناكُكانُتُوإنُالحق

لىُنحوُالمسير ُبعُدُالعلميةُالحوزُةُحالُبهاُُوصفُأخرُىُصورةُ ُالشالهُمطرُالشاعرُووظف,ُالع 
ُ (:قده)السيُدُمغيُب

ُ[الطويُل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 والوصبا  الجور يشتكي(( علم   ومعهده            تالوة   من خلت   آيات   مدارسه ))

ُنهسـبى  وأن تسـوده  فينا ناأراذلَ            نرى  أن حسبهك الباكين أدمعَ  فيا



ُُي حيونهاُكانواُالذينُمنُأهلهاُمنُخلُتُالتيُالمدارسُندُبُعندماُوحزنُهُأشجانهُالمتكلمُبثُ ُُُ
ُُ:الخزاعيُدعبلُُالشاعرُلقولُتضمين اُذلكُوكاُن,ُوتعليمهُُالقرآنُبتالوة

ُُ[الطويل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 العرصات مهقفر  وحي   ومنزل      تالوة   من  خلت آيات   مدارس

ُُلكونهُُشعره؛ُُفيُُاْلدبيُُاالستشهاُدُُاستعملُُهناُُفالشاعرُُُُ ُالتواصلُُعلىُُنصي ةُُدالة))
ُُحضاريُةُُهويةُُيمثلُُبماُُالثقافيةُُاْلجيالُُوبين,ُُاْلدبيةُُواْلجناسُُاْلدباءُُبين,ُُواْلدبيُُالتاريخي

ُُالثقافيةُُالكاتُبُُومرجعياُتُُالمؤثراُتُُكلُ ُُمعهاُُحاملةُُزمنياُ ُُترتحل ُُاإلبداعيةُُتجربتهُُوطبيعة,
ُُلعصرهُُسابقةُُثقافاُتُُإلىُُالمبدعُُمعهاُُيرحلُُثقافيةُُهويةُُفالتضمينُُ((المنجزة ُُماُُمنهاُُوينهل,

ُُوأعمدتهُاُُأهلهاُُمنُُالعلمُُدورُُخلوُُإلىُُبهُاُُأشارُُالتيُُاإليحائيةُُومعانيُهُُالفنيةُُصورتهُُيالئم
ُ,ُوصرحهاُالعمالقُ.الدينية

ُُالجوُرُُتفشيُُأي(,ُُوالوصباُُالجورُُيشتكيُُعلمُُمعهُد)ُُبلفظةُُالتشخيصيةُُاالستعارةُُجاءُتُُوقُدُُُ
ُ.الوصبُُِلفظةُعليهُدلُتُالتيُواْلوجاع,ُُوالمرُض

ُُلوعة)قصيدتهُمنُصورةُالعلومُبحرُمحمُدُالسيُدُرسمومنُصورُالتناصُمعُالشعرُالحديثُ
ُ:قائال ُ(ُالمصاُب

ُُ[الطويل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 لسانيا الممض   الخطب أخرس وقد       مظلم   والليل األشبال   أبا رحلتَ 

ُُتكوينُفيُالمرثيُبأهميةُُطريقهاُعنُأوحىُمتماسكُبقالبُ ُوصورهُُِالشاعرُألفاظُظهرُتُُُُُُُ
ُُبالحزُنُاإلحساسُفكان(,ُالمظلمُالليل)ُُبلفظةُالمؤلمُرحيلهُوقُتُعنُأنبأُتُالتيُصورتهُونسج
ةُزاُدُتشييعُ ُُدوُنُمنُومواراتهُلفقده ُُمعُمتناصةُالصورةُهذهُوكانُت,ُمضاعفةُأضعاف اُاْللمُحد 

ُُ:بقولهُالحليُالحسينُعبُدُُللشيخُقصيدة

 لسانيا الممض   الخطب أخرس فقد        بيا وما فدعني أو لساًنا أعرني



ُُقده)النائينيُُالعالمةُُالشيخُُرثاءُُفيُُقالهاُُالتيُُُُُ ُالصورُةُُلهذهُُالشعرُيُُالتضمينُُفكان(,
ُُالمعاصرة بهُُثُمُُالشاعرُُذاكرةُُفُيُُالثقافيُُالمقروءُُحتميُةُُبسبُب)) ُُعُنُُالقصيدةُُعالمُُإلىُُتسر 

ُُعنُدُُوالتجربةُُالثقافةُُينابيعُُفكانُت,ُُ((ذلكُُغيرُُإلىُُالرؤيةُُأوُُاْلسلوُبُُأوُُالصورةُُأوُُاللغةُُطريق
(ُُقده)الخوئيُُالسيُدُُموُتُُفاجعةُُبتشبيهُُأوحُتُُالتيُُالصورُُهذهُانتاجُُفيُُأسهمُتُُمنُُهياْلديبُُ

اُشي ُدُفكالهما(,ُثراُهُُطاُب)النائينيُالشيخُبموُت اُزالُُماُشاهق اُعلمي اُصرح  ُُ.والمعرفةُبالعلمُُنابض 

ُ

ُ:ُُُُهماُمبحثينُشمل(,ُالموحيةُالصورةُفيُالبديعيُاْلثر)ُبـُمعنوناُجاء,ُاْلخيرُالفصلُأم ا

ُُُُاْلول ُُالموحيةُُالصورةُُفيُُالنغمُُعلوُُأثر: ُُالتكرار)ُُمتناواُل, ُُوالتوازُن, ُُوالتقسيم, ,ُُوالتصريُع,
ُوالتجنيس ُ(,والمشتقاُتُ سُ الشعريةُ النمااذجُ ُعيُدومنُ ُمحمُدُ ُحسنُ ُالعصفورُ :ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقائال ُ,ُ

ُ[ُُُُُُُالكامل]

 عزائه   يوم حل   خطب   وعظيم        وفاته يوم الدين أصاب رزء  

ُورجائه   زعيمه لفقد حزًنا        مأتم    موكب الدهر أحال رزء  

ُوجذُبُُالسامعُُشُدُُبغيةُُالمصاب؛ُُعظمةُُعلىُُالتشديُدُُلغرُضُُمرتين؛ُُرزءُُلفظةُُتكررُتُُُُُُُ
ُالذُيُُاْلساسُُوالغرُضُُللقصيدةُُالعامُُبالمعنىُُارتبطُُالتكرارُُفهذا,ُُالجللُُالخطُبُُهذهُُإلىُُانتباهه

ُُالرثاءُُهوُُعليهُُبنيُت ُُفُيُُسكبهاُُالتيُُوأحاسيسهُُالمتكلمُُبمشاعرُُتضجُُالنُصُُألفاظُُفكانُت,
ُُبالجزعُُاْلبياُتُُملئُتُُالتيُُكلماتهُُمعاني ُُالتعظيمُُلغرُضُُهناُُخرجُُفالتكرار, ُلفظُةُُتكررُتُُكمُا,

ُالتركيُزُُبوساطةُُالمتلقيُُانتباهُُأثارُُداللي اُُمرتكز اُُمثلُتُُْلن هاُُ؛(عزائهُُويوم,ُُوفاتهُُيوم)ُُمرتينُُيوم
ُُالصورةُُأنُ ُُعلىُُدلُ ُُوهذا,ُُالعظيمُُويومها,ُُالفجيعةُُهذهُُعلى ُجمُعُُصادق اُُرثاءُ ُُحملُتُُالشعريةُ
ُ.المصاُبُوفداحةُالفراقُألمُبين

ُ:فيهاُقال,ُالقطيفيُالعمرانُحسينُالشيُخُالسعوديُالشاعرُعنُدُُالظاهرةُهذهُُبانُتُكماُُُُُ

ُُ[الكامل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 صفراءه  به الخضراء ورياضك        ذوى  قد ربيعهك( الخضرا)مسجد يا



 المعـطاءه  البــاذل أيــن        العمالق الجهبذ أين الخضراء مسجد يا

ـاءه  الخــاشع أيــن        األو ابه  العابد أين الخضراء مسجد يا  البك 

,ُُنفسهُُفيُُأضمرهُُْلمرُُالمتكلمُُوظفهاُُإُذ,ُُمراُتُُثالُثُُ(,الخضراءُُمسجُدُُيا)ُُجملةُُتكررُتُُُُُُ
ُُمبتغاةُُغايةُُبدوُنُُاعتباطي اُُالتكرارُُيخرُجُُأنُُالمعقولُُمنُُفليس ُمنُُالمسجُدُُلهذاُُماُُتأملناُُفلو,
ُُاسمهُُارتقىُُزاخرُُتراُث ُالسيُدُُفكانُُ؛ُُالحوزويينُُالطلبةُُلتدريسُُمقرًُّاُُاتخاذهُُعنُدُُرسمهُُوعال,

ُُقده)الخوئي اُُيقف( ُُالعظيمةُُالشخصيةُُهذهُُفيُُمتجسدُ ُُنفسهُُالعلمُُإنُُحتىُُشامخ  ُفمسجُد,
ُالذُيُُالعلمُُرونقُُمنُُوهجرانه,ُُوضياعهُُحيرتُهُُإلُىُُطريقهُُعنُالشاعرُُُأنبأُُإيحائُيُُدالُُالخضراء

ُ.العمالقُالمرجعُذهاُبُمعُذهبُتُالتيُبالحياةُينبُضُُوكأن ه,ُي غذ يهُكان

ُُوشيوعُهُُالعلمُُإزدهار:ُُتعنيُُالخضراءُُفالرياُض(,ُُصفراءُُبهُُالخضراءُُرياضُك)ُُجملةُُأم اُُُُُُ
ُُانتشار اُُوعطرهاُُكاْلزهارُُالناسُُبين ا,ُُصفراءُُوأصبحُتُُوذبلُتُُذوُتُُالرياُضُُهذهُُلكنُ , ُُوتحديد 
ُُوالمرُضُُالضيقُُيعنيُُاللوُنُُهذا المرثيُُالحياُةُُمنُُوالتبرم, لتغييبُ إشارةُ ُُوهذهُ ُتكررُُكما,

ُُأين)بـُُاالستفهام ُُالمرثيُُعلىُُالعميقُُالشاعُرُُحزُنُُعكسُُإُذُُمرات؛ُُأربع( ُُوبوساطته, ُُأظهرُ
ُتعالُىُهللاُيديُبينُوخشوعه,ُوكرمه,ُوعلمهُمناقبه

ُ,ُوالتضاُدُالمقابلةُ ُد رستُُْوفيه,ُالمتقابلةُُالموحيةُُِالصورةُُِعنوانُُِتحُتُجاء:ُُالثانيُالمبحُثُأم اُ

ُُ:يقولُفيها(,ُ,ُالمرةُالحقيقة)قصيدُةُفيُرغيفُأبوُياسينُُلشاعرومنُصورُالمقابلةُل

ُُ[الكامل]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 صباها ربيع   في يفًعا كنتَ  بل              تراجًعا  فيك التسعينَ  أث ر ما

رتَ   يداها  الطغاة  قيد    من وفككتَ           هوحصنَ  المارقين سجنَ  كس 

ُُالبيُتُُعجُزُُفُيُُصغرهُُوبين(ُُالتسعين)ُُبلفظةُُُعنهُُعب رُُالذيُُالسنُُِكبُرُُبيُنُُالشاعُرُُقابلُُُُُُ
ُُاْلول ُُمتضادةُُالداللةُُكانُتُُوبذلك, ُُقده)الخوئيُُفالسيُد, ُُالعمُرُُمنُُالتسعينُُجاوُزُُقُدُُكانُُوإن(
ُُُُالعلومُُمختلفُُالطلبةُُبتدريسُُالمتواصلُُوعملهُُعلمهُُفيُُاليافعُُكالصبيُُكانُُلكن ه ُُفالتسعيُن,

ُُالشريفُُعمرهُُسنيُُمنُُالراحلُُالسيُدُُعاشهُُلماُُعميق؛ُُإيحاءُُهيُُبلُُعاديةُُلفظةُُليسُت ُُفكلُ ,



ُُالعلُمُُهيُُإن ماُُالعربيةُُالبلدانُُمختلفُُمنُالطلبةُُمئاُتُُوحولهُُالحوزوُيُُمنبرهُُفيهاُُيعتليُُوهوُُسنة
ُُبعينه .ُُالشاملةُُوالمعرفةُُالذكاءُُمنُُعاليةُُدرجةُُعلىُُكانُتُُالتيُُالرصينةُُبحوثهُُعنُُفضالُ ,

ُُبيُنُُالجمعُُعنُدُُجميلةُُحل ةُُالمعنىُُتكسُبُُالتيُُالموحيُةُُالتصويرُُطرائقُُمنُُطريقُةُُفالتقابُل
ُُللمبدعُُالمحوريةُُوالفكرةُُالسياقُُيقتضيهُُمعنىُُلغرضُُاْلضداد؛ ُإعالمُُمنُُالمنشوُدُُوالهدُف,

ُُآخُرُُموضعُُوفُي  ُ.ُُودينيةُُعلميةُُآثاُرُُمنُُخل فتهُُبماُُمعطاءُُبحر اُُزالُتُُالُُالمرجعيةُُبأنُ ُُالمتلقين
ُ:النصيراوُيُإبراهيمُالشيخُقالها,ُمتضادةُصورةُنجُد

ُُ[الوافر]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 وبالغروب   بالشروق   مشًعا              الخطوب فادحة رغم ستبقى

 القلوب  وسط في  تعيش وأنت              برفق   سعت للخلود فروحك

 الجنوب إلى الشمال من عليك             حزًنا ينوح الخافقين تركتَ 

ُُبنسُقُُاإلتياُنُُطريقُُعنُُالمتضادةُُالموحيةُُالصورةُُبوساطةُُوألفاظهُُمعانيهُُالمتكلمُُشكلُ ُُُُُ
ُُالشروُق)بينُُاإليجاُبُُطباقُُمث لُهُُتصويرُي )والغروُب, ُُوالشمال(,ُ ُُوالجنوُب, ُُاْلولُىُُفالصورُة(,

نهاُُالتي (ُُقده)الخوئيُُللسيُدُُوالمعرفيُُالروحيُُوالضياءُُالنورُُإلىُُأشارُتُُالبديعيُُالفنُُهذاُُكو 
ُُالثانيُةُُالصورةُُأم ا,ُُزمانُُمرُ ُُكلماُُيفوحُُعطاُءُُوالمعرفةُُالعلمُُفنور,ُُالثرُىُُتحُتُُتغييبهُُبعُدُُحتى
ُُ.الحبيُبُالعراقُمدنُمنُمدينةُبكلُ ُالحزُنُهيمنةُعلىُفدلُت

اُُمحور اُُالتقابلُُشكلُُُُ ُُعلُىُُواإليحاُءُُالتلويحُُطريقُُعُنُُأنساقهاُُتشابكُتُُثنائياتُ ُُبوساطُةُُرئيس 
ُُ.اْلضداُدُبينُُالجمعُطريقُعنُُحيوي ةُوالمعانيُاْللفاظُمنحُُوهذا,ُالشعرُيُالنُصُامتداُد

ُُُُثمُ ُُقده)الخوئيُُالقاسُمُُأبيُُالسيُدُُحياةُُمنُُصورُُفيهُُملحقيأتي ُُالحيُةُُالترجمةُُبمثابةُُهو(,
وخاتمةُفيهاُنتائجُالدراسةُالتيُأشرتُإليهاُفيُمقدمةُالبحث,ُكماُأنصحُبدراسةُُ,ُُالشعراءُُلصور

ُقيمة.كتابُرثاءُالقيمُوتسليطُالضوءُعليهُْلنهُذخيرةُثقافيةُ

ُُُوُُ الفرصةُُختاما اتاحةُ علىُ فيهاُ والقائمينُ الخوئيُ السيدُ لمؤسسةُ امتنانيُ وعظيمُ أقدمُشكريُ
ُُباسُعليُالفحام,ُوشكريُالجزيلُللحضورُالكريم,ُكماُأشكرُالدكتورُعلهذهُالندوةُالعلمية
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