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أستاذ يتك ية تل رباة تل -جذمعتل م ستذن ،وبت يتك قضتذ ربمجتة ربي تة ،محذيظتل م ستذن

سنل ( ،)5311وىو يذاب ومحقق يك رباةرث رإلسالمك ،ونذشط يك ربمجذالت رإلنسذن ل وربثقذي ل،
وعضو رالاحذ ربعذم بأل ذ وربياذب يك ربعةرق ،عمل م ةسذ يتك ماوستطل عت ن بة نت ن ورع ر تل

ربمجة ربي ة ( ،)5002-5001وم رة بمؤسسل ربشي ن ربص ة ن يةع ربمجتة ربي تة(،)5002
ومت ت رة بمؤسس تتل ربةس تتذبل رباة و تتل ي تتةع ربمج تتة ربي تتة( ،)5055-5003ويةاذىم تتذ نذش تتطاذن ي تتك
ربمجذل رباة وي ورإلنسذنك وربثقذيك.

أيمل مةرحل ةرساو رألوب ل يك ع ة مت رة يتك قضتذ ربمجتة ربي تة ،وقضتذ ربم مونتل،

وقضتذ قةعتل صتذب  ،ثتم ورصتل رةستاو ربجذمع تل يتك جذمعتل رب صتةة ،ية تل رآل رب -قستم ربةغتل

ربعة تل وآ ر يتذ ربعتذم رب رةستك ( ،)5311-5314واختةج مافوقتذ اسةستل رألول عةت طة تل ية تل
رآل رب رب وةة ( )51يك ربعذم رب ةرسك (.)5312-5311

حضة يك ياةة رب ةرسل رألوب ل ةوستذ يتك عةتوم ربقتةآن بةت ياوة صت حك ربصتذب  ،وأختة

بألس تتاذ ربمينت ت

محمت ت ط تتذةق ربيذا تتب ي تتك اقط ت ت ربش تتعة ،وي تتك ا ست ت ة ربنح تتو بةت ت ياوة ميت ت ي

ربمخزومك ،ويك ين ربةور ل بألستاذ ج ت رة إ تةرى م ج تةر ،و ة يتن رباحق تق عةت
جور ةضذ ،ورب ياوة ع ربحس ن ربم ذةك.

ت رألستاذ

تذنم

حصتتل عة ت شتتيذ ة ربمذجستتا ة يتتك ربةغتتل وربنحتتو متتن ية تتل رآل رب جذمعتتل رب ص تةة ستتنل

( )5003اق ت ة ج ت ج ت ر عتتذل ،ويذنتتت ةستتذباو عن تورن(مواقففا الريففر  -دراسففة ففي التراك ف

ودالالتها) ،واعن ى ه ربةسذبل رةستل رباةري تب ربةغو تل و الالايتذ يتك (ربمورقت ) ،وىتو ياتذب يتك

ربمعةي تتل ربص تتوي ل ،بمحمت ت تتن ع ت ت ربج تتذة ربنف تتةي (ربما تتوي نح تتو114ىت تت) ،وى تتو أحت ت أقط تتذب
رباصو

يك ربعةرق.
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ترجم له الحاج حس ن الشاكر

ي كتابه ذكر اتي ج  6ص  ،226والشف

كفا م عبفود اليفت و
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وحصل عة شيذ ة رب ياوةره من ربية ل نفسيذ سنل ( )5054اق ة رما ذز ،ويذن عنورن

أطةوحاتتو (موض ف أس فرار الرحففو -لمش ف

بهففاد الففد ن محمففد بففن الحسففن اانففيهاري "الياض ف

الهرففد "  1131 - 1662هففف  -تحق ففو ودراسففة) .وشتتذةك يتتك أعمتتذل ربمتتؤامة ربعةمتتك رألول
رب ت ي أقذماتتو ية تتل رباة تتل جذمعتتل م ستتذن( ،)5050حتتث عنورنتتو(مكورفففاإل اا قفففاو فففي مواقفففا

الرير ).

عمت تتل يت تتك ربع ت ت مت تتن ربي ات تتذت ربثقذي ت تتل وربمؤسست تتذت ربمعن ت تتل احق ت تتق ربا ت تةرث ربعة ت تتك
ورإلسالمك خالل م ة بجواو إب إ ةرن ،منيذ ثالثل أعورم( (5335-5323يك مؤسسل آل رب تت

باحق تق رباتةرث ،وأيثتة متن خمستل عشتة عذمتذ يتك قستم رب رةستذت رإلستالم ل رباتذ

إبت مؤسستل

رب عثل( .)5004 – 5323وشغل عضو ل ربي ال ربعةم ل ربمشةيل عة مةيز ربةسذبل رب ي عنت

ذب ةرسذت ربعقذا ل( ،)5004- 5331وبو أح عشة مؤبفذ من إص رةرت ى ر ربمةيز .وىو أح

أعضتذ رة طتل ربياتذب وربمثقفت ن ربعتةرق ن يتك ربميجتة .و ة مقت مذت ربفقتو ورألصتول ورجاتذز
ربمةحةل ربخذمسل افوق .واص

ربع

باصح

مجةل رباوح  ،ومجةل قضذ ذ إسالم ل معذصةة ،واةجم

من رألعمذل ربعةم ل إب ربعة ل .وشذةك يك مؤامة أبف ل ربش خ ربمف ( ،)2991اتلب

ياتذب (الشفعر العربفي في تفراش الشف

الس م) بةش خ ربمف .

المي فد) ،واحق تق ةستذبل (تيضف

وأنجز عشةرت رألعمذل رباحق ق ل رباك اعن

أم فر المفممر ن عم فه

ذبس ةة ورباذة خ وربعقذات بصتذب ربمؤسستذت

وربمةريز ربعةم ل رباك عمل ي يذ .ويذنتت اة طتو عالقتذت حم متل مت أستذا ة عةتم رباحق تق ،وعةت

ةأسيم ربعالمتل ربحجتل ربست محمت ةضتذ ربحست نك ربجالبتك ،وربعالمتل ربمحقتق ربست ع ت ربعز تز
ربط ذط ذاك (ةحمو رهلل).

و مين اقس م مجمل أعمذبو ونشذطذاو ربعةم ل عة ربمحذوة رآلا ل:
 -5التففيل ا 4بتتو مجموعتتل مؤبفتتذت مط وعتتل يتتك ربةغتتل ورأل ب وربعقذات وربست ةة منيتتذ:

(مواقفففا الريفففر  -دراسفففة فففي التراك ففف ودالالتهفففا) ةس تتذبل مذجس تتا ة ،و(اامثفففا

فففي الحفففد ش

الشر ا -ميهومها .أقسامها .دالالتها) ،و(الشواهد والمراسفباإل الشفعر ة في الكتف ااربعفة)،
و(سف مة القفرنن مفن التحر فا) ،و(معفالم اانف ع عرفد أهف الب فإل عمف هم السف م) ،و(الشفعر

العربفي في تفراش الشف

المي فد) ،و(عفود الح فا بعفد المفوإل) ،و(الفدعاد  -حق قتفه وندابفه

ونثاره) ،و(المعاد وم الق امة) ،و(ون ة الربي نمى اهلل عم فه ونلفه) ،و(سف د الرسفاد ا مفة

الزهفراد عم هفا السف م) ،و(اامفام البفاقر عم فه السف م -سف ر وتفار ) ،و(اامفام الكفا م عم فه
الس م -س ر وتار ) ،و(اامام الهاد عم ه الس م -س ر وتار ) ،و(اامام العسكر عم فه
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الس م-س ر وتار ) ،وبو احت ربط
وتيرد ي المكان).

ياتذب (والد عمي عم ه الس م خنون ة في الزمفان،

وشتذةك يتك مؤبفتذت قستم رب رةستذت رإلستالم ل رباتذ

(الزهراد عم ها الس م ي د وان الشعر العربي) ،و(ال ي

إبت مؤسستل رب عثتل ،منيتذ 4ياتذب

ي حد ش أه الب إل عم هم الس م)،

و(اارجفاز الحرب فة -مرفذ نفدر ااسف م حتفى وقعفة ال فا) ،و(أرجفاز وقعفة ال فا) ،و(معجفم

تيس ر أه الب إل عم هم الس م) ،و( ضائ الزهراد من النحاع الستة) ،و(ااربع ن ي ت زم

الثقم ن) و ةىذ.

 -5تحق فو التفراش 4ومتن أعمذبتو يتك احق تق رباتةرث ربمط وعتل( 4القفو المبف ن عفن

وجو مس الرجم ن) ،و(ااعف م بحق قفة إسف م أم فر المفممر ن عم فه السف م) ويالىمتذ بةشت خ

ربيةرجيك(ت443ىت) ،و(تيض

القفرنن الع ف م) ربمنستوب إبت
ربصذ ق عة و ربسالم إب

ربط

أم ر المممر ن عم ه الس م) بةش خ ربمف (ت451ىت) ،و(مرا ع

رإلمتذم ربصتذ ق عة تو ربستالم ،و(ااهواز فة) وىتك ةستذبل رإلمتذم

ع ربةو ن ربنجذشك ،و(مسرد اامام الرضا عم ه الس م) .وبو احتت

ياتذب (موض أسرار الرحو -لمش

ياوةره.

بهفاد الفد ن اانفيهاري -تحق فو ودراسفة) أطةوحتل

وشذةك يك احق ق عشةرت رآلثذة ربعةم ل بصذب مؤسسل رب عثل وربمةريز ربعةم ل ربمةا طل

يتذ ،منيتذ 4ياتذب (اا نفاع) بةشت خ ربمف ت  ،و(اامفالي) بةشت خ ربصت وق ،و(اامفالي) بةشت خ

ربطوستك ،و(دالئف اامامفة) بةط تةي ،و(البرهفان في تيسف ر القفرنن) بةست

ىذشتم رب ح رةنتك،

و(مجمع البحر ن) بةش خ ربطة حك ،و(شعر أبي ال وأخباره) أل ك ىفتذن ،و(نالد الرحمن في

تيسف ر القفرنن) بةعالمتل محمت جتور رب ال تك ،و(التيسف ر) أل تك ربنضتة محمت

ربع ذشتك ،و(إ مفان أبفي الف ) بةشت خ ربمف ت  ،و(التتمفة في تفوار

تن مستعو

اائمفة) بةشت خ اتذج ربت ن

ربعتذمةك ،و(عمفي عم فه السف م ول فد الكعبفة) بةشت خ محمت عةتك رألة و تذ ي ،و(عقائفد اامام فة)

بةش خ ربمظفة ،و(المختنر الرا ع) بةمحقق ربحةتك ،و(إتحاا السائ بما ليا مفة مفن اليضفائ )
بةتورعظ ربقةقشتن ي ،و( ضفائ

الباسمة ي ضائ

ا مفة) ال تن شتذى ن ،و(مسفرد ا مفة) بةست وطك ،و(الثغفور

ا مة) بةس وطك ،و(النح ية السجاد ة) بإلمذم ز ن ربعذ ن عة و ربسالم،

و(النفح ية الحسف ر ة ومسفتدركاتها) بةم تة رز محمت حست ن ربحتذاةي ،و(ترجمفة اامفام الحسف ن

عم ه السف م مفن كتفا

ضفائ النفحابة) ألحمت تن حن تل ،و(سفر الشفهادت ن ( بةموبتوي ع ت

ربعز ز ن شذه وبك ربين ي رب ىةو ربحنفتك ،و(ع ون الحكم والمفواع وذخ فر المفتع والفواع )
ال تن ربشتةق ل ربورستطك ،و(منفباع اارفوار في ضفائ إمفام اابفرار) بةشت خ ىذشتم تن محمت ،

و(الهدا فة القرنر فة إلفى الوال فة اامام فة) ،و(غا فة المفرام وحجفه الخنفام في تع ف ن اامفام)
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ويالىمذ بةس ىذشم رب حةرنك ،و(ريحاإل الرحمن ي تيس ر القرنن) بةش خ محم ن ع ربةح م

ربنيذونت ي ،و(الرجفا في الق امفة في تحق فو أمفر اامامفة) ال تن م تثم رب ح رةنتك ،وافست ة (رفور
الثقم ن) بةش خ ع عةك ن جمعل ربعةوسك ربحو زي ،وياذب (الرجعة) بالساةآ ذ ي ،و(مقتض

ااثر ي الرص عمى اائمة االثري عشر) بةش خ ر ن ع ذش ربجتوىةي ،و(رهضة الحس ن عم ه

الس م) بةس ى ل رب ن ربشيةساذنك ،و(ترجمة اامام الحس ن عم فه السف م) متن ربياتب رآلا تل4
ربط قذت ربي ة ال ن سع  ،وأنسذب رألش رة
وبتو مشتذةيل يتك احق تق عت

بة ال ةي ،وربمعجم ربي ة بةط ةرنك.

ياتب رباتةرث ربصتذ ةة عتن مؤسستل آل رب تت إلح تذ

رباتةرث ،منيتذ 4ياتذب (وسفائ الشف عة إلفى تحنف
المقا

مسفائ الشفر عة) بةحتة ربعتذمةك ،و(مفره

في تحق فو أحفوا الرجفا ) بالستا رة ذ ي ،و(التعم قفة عم فه) بةوح ت رب ي يتذنك ،و(الفدروو

طذو .
الواق ة) بةس ر ن ُ
شتا

 -1البحوش والمقاالإل 4وياب مز ر متن رب حتوث ربعةم تل وربمقتذالت يتك موضتوعذت

يذبةغتل ورأل ب وربافست ة وربحت ث ورب رة تل وربةجتذل ،وقت نشتةت يتك ربمجتالت وربت وة ذت

ربعةرق تتل وربيو ا تتل ورإل ةرن تتل ،منيتتذ 4مجةتتل ربمتتؤامة ربعةمتتك رألول-ية تتل رباة تتل-جذمعتتل م س تتذن،

ومجةل أ حذث م ستذن ،ومجةتل رقتةأ ،وصتح فل ربمساشتذة ،وصتح فل آيتذق جذمع تل ،ومجةتل ربخ ة تل

ربيو ا ل ،ومجةل ربنيج ،ومجةل قضذ ذ إسالم ل ،وعةوم ربح ث ،واةرثنذ ،وعةوم ربقةآن.

ومتن أىتتم اةتتك رب حتتوث( 4المعرففى بف ن الواقففع والتجر ففد) ،و(مكورففاإل اا قففاو ففي مواقففا

الريفففر ) ،و(خ فففواإل فففي التحم ففف النفففوتي) ،و(إ حفففاداإل الرمفففز فففي لغفففة المواقفففا) ،و(المغفففة

الشعر ة-ن او وسماإل) ،و(الب غي-التجربة الرمز ي التيس ر) ،و(مره الس ور

ي تيس ر

ن اإل ااحكام) ،و(ره الب غة ب ن أوهام الشف وأرقفام ال قف ن) ،و( ابفن شفهر نشفو ميسف ار)،
و(مره ابن شهر نشو

ي تيس ر متشابه القرنن) ،و(مش خة الع اشي) ،و(قراد في كتفا

المره الرجالي لمس د البروجرد ) ،و(ع ون الحكم والمواع

الب إل عم هم السف م في تنفح

ي حمتفه الجد فد ) ،و(دور أهف

اليكفر والعق فد )  ،و(شفواهد حد ث فة عمفى تنفو باإل لغو فة)،

و(ال بر ون-ر ر ي المتيو والميترو) ،و(ال با بائي ع اد دائم).

ومتتن ربمقتتذالت ربمنشتتوةة( 4رهضففة ال ففا الخالففد  -معركففة اان ف ع اليانففمة) ،و(أزمففة

القفراد ففي العففالم العربفي) ،و(التغر ف وااسففممة) ،و(الشففبا والت مفع إلففى ا خففر) ،و(غففزو أم
تياع ف ثقففا ي ) ،و(ثرائ ففة اليكففر والممارسففة) ،و(مففا الففذ ررت ففره م فن الثقا ففة ) ،و(رعففم اراد

القففارون) ،و(الم ف أر ب ف ن إرادت ف ن) ،و(مففاذا رففتعمم مففن الزه فراد ) ،و(والد عمففي عم ففه الس ف م-
تجم اإل الزمان والمكان).
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