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 دامّ ظلّهمقام معظم رهبری  

 

 طباطبایی و مرحوم مطهریتفکرات مرحوم 

های اجتماعی  در زمینه ـ این متفکران شیعهـ  

عمیقتر از همه  و مباحث عمومی اسالم،

است؛ مباحث تخصصی، مثل فقه و عرفان و 

 فلسفه و اینها که جای خود دارد.

گونه باشد که ما در باب مسائل شیعه، ناگهان بحثی را  نباید این

ایه و رقیقی باشد؛ بحث خیلی م ارایه کنیم که بحث سبک و کم

 .عمیقی نباشد

26/01/69 
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 مقدمه

نگاهی به زندگی بزرگان در عرصه های مختلف معنوی و علمی در دو محور 

فردی و اجتماعی می تواند پیشینه خوبی جهت برنامه ریزی های آینده باشد. 

 گذری به زندگی این بزرگان بهترین نمونه موفقیت ها در شرایط سخت بوده

 می بایست مورد استفاده نسل امروز قرار گیرد. است که

عالمه طباطبایی از جمله شخصیت های علمی هستند که عالوه بر امتیازات 

اخالقی و معنوی که دارند در زمینه علمی سرآمد عالمان و مفسران بوده اند. از 

 جمله آثار مشهور ایشان تفسیر المیزان بوده که همچنان مورد استفاده نسل

 حاضر بوده و هست.

البته ایشان آثار دیگری دارند که در این نوشتار برخی اجمالی و برخی تفصیلی 

 معرفی می شود.
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 رحمه اهلل علیهگذری بر زندگی عالمه طباطبایی 

جد معروف خاندان طباطبایی، مرحوم سراج الدین عبدالوهاب حسنی حسینی 

هجری قمری در تبریز چشم  1321سال الحجه الحرام در بیست و نهم ذی  است.عالمه،

( 15انتشارات کانون اندیشه جوان، ص   فطرت و خرد، ) قاسم اخوان نبوی،.به جهان گشود

عالمه طباطبایی در سن پنج سالگی مادرشان و در سن نه سالگی پدرشان بدرود حیات 

 (35ص  یی،مهر تابان، انتشارات عالمه طباطبا .) سید محمد حسین حسینی طهرانی،گویندمی

در علم صرف  1304وارد رشته علوم دینی و عربی شد و تا سال  1297ایشان در سال 

های عوامل، انموذج، صمریه، های امثله، صرف میر، تصریف و در علم نحو کتابکتاب

های شرح لمعه و های مطول و در فقه کتابسیوطی، جامی و مغنی و در بیان کتاب 

معالم، قوانین، رسائل و کفایه و در منطق کبری، و شرح های مكاسب و در اصول کتاب

شمسیه و در فلسفه کتاب شرح اشارات و در کالم کتاب کشف المراد را خواند و به 

) سید محمد حسن .همین ترتیب متون درسی )در غیر فلسفه و عرفان( خاتمه یافت

 (14ص  حسینی ارسنجانی، گزیده آثار عالمه طباطبایی، نشر فاضل،

مه طباطبایی در حوزه علمیه هزار ساله نجف، هشت سال در مجلس درس مرحوم عال

آیت اهلل نائینی، در محضر مرحوم آیت اهلل ابوالحسن اصفهانی و ده سال در درس آیت 

اهلل شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی و اساتید بزرگ آن زمان 

 ( 18 )قاسم اخوان نبوی، فطرت و خرد، صحضور یافت. 

ی مرکزی برای نهضت فكری پویا در حول شخصیت دیری نگذشت که نخستین هسته

فلسفی و تفسیری عالمه شكل گرفت. او خالء درس تفسیر قرآن و فلسفه را در میان 

کرد، بنابراین با آن که مرسوم بود که مجتهدین درس خارج دروس حوزه احساس می

خصیت علمی ایشان و پشتوانه زعامت و گفتند و این معرف شفقه یا خارج اصول می

رفت؛ ایشان بنا به احساس تكلیف، به تدریس این دو علم مرجعیت آن به شمار می

مشغول شد. در جو آن زمان تفسیر قرآن، علمی مستقل که به تدقیق متمرکز باشد، 
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شد و پرداختن به آن شایسته کسانی که از قدرت تحقیق در فقه و اصول تلقی نمی

آمد؛ بلكه تدریس تفسیر، نشانه کمی معلومات محسوب ار بودند به حساب نمیبرخورد

 ( 23و  22) قاسم اخوان نبوی، فطرت و خرد، صص شد.می

 دلدادگی به اهل بیتایشان می توان به مواردی از قبیل:  های فردیویژگیدر زمینه 

، مرزبان «س حكمتاقیانو»)سید محمد رضا غیاثی کرمانی، ، تعبد و بندگیعلیهم السالم 

حمید نگارش و علی همت بلند ) (95و62وحی و خرد، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، ص 

اهمیت به  (68باقی نصرآبادی، رمز موفقیت عالمه طباطبایی، انتشارات امام عصر )عج(، ص 

 و ... اشاره کرد. (47و  45صص  وقت )کیش مهر،

عالمه طباطبایی »فرمایند:داماد ایشان میاهلل قدوسی شهید آیتدر مورد ظرفیت فكری 

پشتكار عجیبی داشتند و چندین سال برای تفسیر المیزان زحمت کشیدند. اصالً 

صبح زود   دیدیم،شناخت. ما اصالً ایشان را نمیشب وروز نمی کرد،احساس خستگی نمی

اعتی تا نیم س  . بعد ازظهر نماز و صرف غذا استراحتی،12شد تا ساعت مشغول کار می

) علی تاجدینی، یادها و یادگارهای عالمه طباطبایی، ص « نماز مغرب مشغول کار بودند.

48) 

-مرحوم عالمه طباطبایی در بیان آراء مخالفین، کمال انصاف و امانت را مراعات می

نمودند و عقاید و نظرات آنان را همان گونه که صاحبان آراء در نظر داشتند مطرح و آن 

مانند  کردند، حتی اگر این آرا مربوط به مخالفین رسمی دین،بررسی میگاه نقد و 

پس از انتشار »گویند: بود. یكی از شاگردان ایشان در این باره میها میمارکیست

های ایران، با تشكیل نخستین جزء از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، مارکسیست

ان کمال امانت را رعایت کرده و جلسات تصدیق کردند که مولف در نقل مطالب آن

) مسعود امید، سه فیلسوف مسلمان ایرانی، نشر بنیاد « ترین تحریفی رخ نداده است.کوچک

 (245و  244حكمت اسالمی صدرا، صص 
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   االنسان کتاب

 

  اجمالی معرفی

 انسان دنیا، قبل انسان رساله سه شامل مجموعه این

 .دنیاست بعد انسان و دنیا در

 وجودی ساختار و حقیقت دنیا از قبل انسان هرسال در

 .است شده بررسی انسان

 ای رتبه قبلیت بلكه نیست زمانی قبلیت این از مقصود

 رشد راه به پرداختن از قبل که معنا این به است

 مباحث به رساله این در است الزم او وجودی ساختار شناخت دنیاست در سیرو و انسان

 این در انسان و امر و خلق عالم خداوند معلول عنوان و انسان شناخت و معلول و علت

 .است شده اشاره آدم حضرت داستان همچنین و عوالم

 پایانی مرحله به رسیدن نهایتاً تا مرگ لحظه از انسان سیر دنیا از پس انسان رساله در

 .است شده بیان فصل 16 در جهنم یا بهشت یعنی

 :از عبارتند آن عناوین و هستند انسان مرگ بعد مختلف فرازهای به مربوط فصول این

 روز در شهدا اعمال نامه میزان صراط، قیامت، روز صفات صور نفخ برزخ اجل، و موت

 .معاد عمومیت و دوزخ بهشت اعراف، شفاعت، جزا، حساب قیامت،
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 عالمه طباطبائیکتاب شناسی مفصل برخی از آثار 

 االسالمیمقاالت تاسیسیة فی الفکر 

 اجمالی معرفی

 و فكری مقاالت و ها پاسخ و پرسش مباحث، مجموعه

 در قبالً آنها از برخی که است( ره)طباطبایی عالمه از فرهنگی

 که است بار اولین برای نیز برخی و شده منتشر مجالت

 به فارسی از کتاب مترجم کسار علی جواد. شود می منتشر

 .است عربی

 :ساختار

 احتیاجات و اسالم اسالمی، بحثهای کتاب؛ عناوین عمده

 .اسالم در زن اجتماعی، و قرآنی های بحث و قضایا تشیع، و امامت معاصر، انسان

 :چکیده محتوا

 نوشته از صفحه صدها خود گفته به که مترجم. است شده آغاز مترجم از ای مقدمه با کتاب

 معتقد وی. است پرداخته عالمه فكری مكتب تبیین به کرده، مطالعه را طباطبایی عالمه های

 شكل «القرآن تفسیر فی المیزان» شریف کتاب انتشار از پس عالمه فكری مكتب که است

 مقدمه از پس. شد قائل تفكیک مفكّر طباطبایی و مفسر طباطبایی بین توان نمی لذا و گرفت

 . است آمده او خود قلم به عالمه تألیفات و حال شرح مترجم

 دیگر ادیان و اسالم میان ای مقایسه ابتدا. است شده مطرح مبحث چهار کتاب از بخش این در

 رؤیا،: قرآنی موضوعات پیراموندر ادامه  ،«والیت» معنای تبیین سپس .است گرفته انجام

 بخش این پایان در. است مباحث این جملهاز  سور فواتح و توسل نبوت، ختم متشابه، و محكم

 تدوین فصل چند در را قسم این عالمه است گرفته قرار مطالعه مورد نیز اجتماعی موضوع چند

 گرفته قرار مطالعه مورد دیگر بشری مكاتب به توجه با اسالم در زن جایگاه ابتدا. است کرده

 آیات برخی تفسیر و( ص)اکرم نبی زوجات تعدد و موقت ازدواج و متعه مسئله آن از پس. است

 و فقهی مختلف مباحث در سؤال چهل نیز کتاب پایان در. است شده تبیین زن پیرامون

  .است شده داده پاسخ اجمال به دوم بخش در و مطرح ترتیب به عقیدتی
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 معاصر انسان و عنوان: اسالم

 

 اجمالی معرفی

 عرصه به پای که انسانی هر قرآن غنی و بلند ای آموزه براساس

 نیک را هستی خالق قهراً و بوده موحد فطرتاً گذارد می وجود

 فطرت این گوناگونی عوامل و علل مواقع برخی اما شناسد می

 . اندازند می مخاطره به را توحیدی

 آورد می وجود به را زمینه این رسل و انبیا ارسال با خداوند لذا

 . باشند می بشری راهنمای اعتقادیی خطر بروز مواقع در که

 آن دنبال به و السالم علیهم معصوم امامان دوش به رسالت این از بعد

 .شد گذاشته دین علمای عهده به

 به پاسخ پیرامون معاصر انسان و اسالم عنوان با حاضر کتاب

. است درآمده نگارش به...  و دینی اخالقی، فلسفی، علمی، گوناگون شبهات و پرسشها

  .است نقلی و عقلی مباحث از استفاده و آن مطالب بودن روز به کتاب امتیازات از
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 عنوان: انسان از آغاز تا انجام

 

 اجمالی معرفی

 محمدحسین سید عالمه «االنسان»کتاب  از ای ترجمه اثر، این

 با را آدمی آفرینش مراحل و چگونگی که است طباطبایی

 .است کرده بررسی کریم قرآن آیات از استفاده

 سه در را انسان خلقت مراحل اثر این در طباطبایی عالمه

 االنسان» و «الدنیا فی االنسان» ،«الدنیا قبل االنسان» رساله

 .کند می بررسی «الدنیا بعد

: وجود گانه سه عوالم در انسان» فصل دو شامل اول رساله

 به استناد با که است «امر عالم اثبات» و «عقل مثال، ماده،

 .دارد عالم این اثبات و معرفی در سعی قرآن آیات

 اشاره» و «اعتباری معانی حقیقی، معانی» فصل دو با نیز دوم رساله

 .است پرداخته دنیا در انسان زندگی بررسی به «عمومی هدایت به اجمالی

 دهد، می اختصاص خود به را کتاب از نیمی از بیش و است مفصل بسیار که سوم رساله

 قیامت، روز تا مرگ از را او سرنوشت و توجه دنیا از بعد آدمی وجود به فصل شانزده در

 .است کرده بررسی دوزخ، و بهشت اعراف، شفاعت، جزا، روز در سپس

 .است معاد عمومیت درباره توضیحاتی بردارنده در نیز شانزدهم فصل

 زیستن نحوه و آفرینش چگونگی انسان، خلقت فلسفه توان می اثر این موضوعات از

  .برد نام را اعمال نامه برزخ، قبر، انسان، خلقت مراحل دیگر، دنیای و دنیا این در انسان
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 اسالم در عنوان: شیعه
 

 اجمالی معرفی

 مخاطبان برای خصوص به شیعه مذهب معرفی هدف کتاب با

 از بسیاری کتاب، این در. است شده نوشته غیرمسلمان

 در مختصر، و ساده زبانی به شیعه شناخت برای الزم مطالب

 . است شده بیان فصل سه

 انگلیسی ترجمه و یافته نشر بارها فارسی زبان به کتاب این

 و آمریكا در است شده انجام نصر حسین سید توسط که آن

 . است شده منتشر اروپا

 کتاب های ویژگی

 های ویژگی از برخی به کتاب، مقدمه در نصر حسین سید

 در نویسی ساده مختصر؛ اما جامع شكل به شیعه شناساندن: کند می اشاره اثر این

 و کالمی فلسفی، تاریخی، مختلف جوانب به توجه شیعه؛ و اسالم ناب معارف معرفی

 .سنت اهل به اهانت و افكنی تفرقه از پرهیز شیعه؛ حقانیت و اصالت از عرفانی؛دفاع

 نگارش انگیزه

 نگارش انگیزه که دهد می توضیح «اسالم در شیعه» کتاب مقدمه در نصر حسین سید

 پروفسور درخواست به غرب جهان به -امامیه شیعه خصوصا- شیعه معرفی کتاب، این

  .بود( کولگیت دانشگاه واستاد آمریكایى دانشمند) مورگان
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 التوحیدیّة عنوان: الرسائل 

 :اجمالی معرفی

 انظار و آرا همه جوهره ،«التوحیدیّة الرسائل» کتاب

 توحید در طباطبایی عالمه حضرت عرفانی و فلسفی

 این در او رساله هفت بر است مشتمل مجموعه این. است

 و نموده اثبات افعال اسماء، ذات، در را توحید رسایل

 ظهور و موجودات و حق بین وسایط در توحید ظهور

 این. نماید می تبیین است، انسان که اتم مرآت در توحید

 آراسته طبع زیور به ق1415 سال در و عالمه رحلت از بعد بار اولین برای رسایل

 .بود نرسیده چاپ به هرگز آن از قبل و اند شده

 :محتوا گزارش و ساختار*

 :التوحید فی رسالة-1

. دارد فصل پنج و است شده نوشته تبریز در ق 1365 الحجهء ذی 5 در رساله این

 البتّه و است پرداخته وجود اطالقی و حقیقّیه حقّه وحدت به رساله این در عالمه

 و متن خود در باید را او بیان دلپذیری زیبایی، و اندیشه عمق نظر، وسعت شناخت،

 .آید نمی وصف به قلم این با قطع به و دید کتاب

 :األسماء فی رسالة -2

 الهی صفات و اسما بحث به توحیدی، رسائل مجموعه در عالّمه حضرت دوم رساله

 تبریز در قمری 1361 محرم ماه سوم دهه در و فصل 6 در رساله این. دارد اختصاص

 تعیناتی بیان مقصود که باشد می تعالی اهلل اسماء رساله این موضوع. است شده نوشته

 . کند می ظهور تعالی واجب حضرت و مطلق هستی از که است

 :اهلل افعال فی رسالة -3
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. است شده نوشته تبریز در قمری 1361 محرم سوم دهه در و فصل 10 در رساله این

 بداء و قدر و قضا از بحثی تناسب به و است افعالی توحید و اهلل افعال رساله این موضوع

 ظهور که قبل رساله دو مثل رساله این در مولف. است شده مطرح تفویض و جبر و

 الهی افعال در را توحید مظاهر است، داده قرار بررسی مورد اهلل اسما و ذات در را توحید

 :الوسائط رساله -4. دهد می قرار بحث مورد

. است شده نوشته تبریز در قمری 1361 صفر دوم دهه در و فصل 3 در رساله این

. باشد می طبیعت عالم بین و ربوبی مقام بین موجود وسائط از بحث رساله موضوع

 عوالم این روس و پرداخته هستی کلی عوالم از بحث به رساله این در طباطبائی عالمه

 .نماید می معرفی عالم چهار را

 :الدنیا بعد اإلنسان الدنیا، فی اإلنسان الدنیا، قبل اإلنسان رساله -5

 قبل االنسان. »پردازد می انجام تا آغاز از انسان تطور و تكون مراحل به رساله سه این

 با وی. پردازد می دنیا به هبوط از قبل انسان بر عارض اطوار به رساله این ،«الدنیا

 و پرداخته روایات و آیات در روح مساله بررسی به آن خصوصیات و امر عالم بررسی

 . کند می بررسی را دنیا به چگونگی هبوط و انسان داری امانت مساله
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 رئالیسم و فلسفه

 شرکت توسط فارسی زبان به( مجلد سه) جلد پنج در کتاب این

 چاپ به شمسی 1333 سال در نویسنده خود طرف از و افست

 . است رسیده

  اجمالی معرفی

 مسائل مهمّات. است فلسفه مختصر دوره یک بر مشتمل کتاب این

 فهم قابل و ساده االمكان حتی که است شده سعی و بیان را فلسفه

 داشتن با دارند فلسفی ذوق که کسانی همه تا باشد، عموم برای

 .کنند استفاده کتاب این از خود حال بفراخور مختصری اطالعات

 استفاده اسالمی فلسفه ساله هزار گرانبهای تحقیقات از اینكه عین در کتاب این در

 مهم مسائل و است شده کامل توجه نیز اروپا بزرگ دانشمندان تحقیقات و آراء به, شده

 هم مسائلی به ضمن در. است شده مطرح جدید فلسفه اهمیّت با مسائل و قدیم فلسفه

 و تمییز و ادراک دستگاه نقّادی مانند؛ ندارد سابقه جدید و اسالمی فلسفه در که

 .است شده اشاره اعتباری ادراک از حقیقی ادراک تفكیک

 استادی و سرپرستی به که است فضالئی انجمن همفكری و تالش حاصل حاضر کتاب

 قابل و زیبا سبكی با ارزش با و مهم مقاله 14 قالب در و است شده می تشكیل عالمه

 مهم مباحث بعدی های مقاله در و فلسفه معرفی به اوّل مقاله در. است شده نوشته فهم

 فلسفه اصول کتاب. است یافته خاتمه الهیّات بحث با و گرفته قرار بحث مورد فلسفه

 عضو و عالّمه شاگرد که مطهری شهید استاد پاورقی و مقدمه با طباطبائی عالمه استاد

 .است رسیده چاپ به بوده، انجمن برجسته

 برای و بوده برخوردار ای ویژه جایگاه از طالّب و دانشجویان, علماء بین در کتاب این

 اهلل آیت توسط کتاب این .باشد می خوبی و جامع کتاب آن مباحث و فلسفه با آشنائی

  .است شده ترجمه عربی به الفلسفه اصول نام با سبحانی جعفر
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 ( آله و علیه اهلل صلى النبى سنن) 

   فقهى هادى محمد  ترجمه

  اجمالی معرفی

 :باشد می بخش سه شامل کلی طور به کتاب این

 و عبادات آداب) متعال خدای با حضرت آن سنن و آداب. 1

 (اذکار و ادعیه

 آداب) مردم مختلف طبقات با حضرت آن سنن و آداب. 2

 (عشرت

 غذا ، سفر آداب مانند حضرت آن دیگر سنن و آداب. 3

 از کتاب این در مؤلف. غیره و لباس پوشیدن خوردن،

 معتقدیم ما که چرا است نیاورده میان به ذکری مكروهات

 نیز نقلی و عقلی دلیل مطلب این بر و زد سرنمی حضرت آن از مكروهی فعل هیچ که

 .است قائم

 نموده جدا یكدیگر از را مسنده و مرسله روایات و نموده حذف را روایات اسانید ایشان

 ذکر را ایشان کتابهای و مؤلفین نام شود آسان خوانندگان بر کار که این برای و است

 .نمایند مراجعه منقوله روایات اصل به بتوانند ایشان تا اند کرده

 و تبرک و تیمن خاطر به کتاب این در نیز حضرت آن شمائل به مربوط روایات برخی

 شده، اشاره حضرت آن آداب و اخالق از مقداری به روایات این در که جهت آن از نیز

 .است شده آورده

 کتاب ساختار

 به و کتاب محقق و مترجم توسط بعدا. باشد می حدیث 411 و باب 21 شامل کتاب

 به را کتاب این احادیث مجموع که شده اضافه آن به ملحقاتی و ابواب مؤلف دستور

  .است رسانده حدیث 918
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 اسالم در شیعه کتاب

  اجمالی معرفی

 مخاطبان برای خصوص به- شیعه مذهب معرفی هدف کتاب با

 مطالب از بسیاری کتاب، این در. است شده نوشته -غیرمسلمان

 فصل سه در مختصر، و ساده زبانی به شیعه شناخت برای الزم

 و یافته نشر بارها فارسی زبان به کتاب این. است شده بیان

 است شده انجام نصر سیدحسین توسط که آن انگلیسی ترجمه

 .است شده منتشر اروپا و آمریكا در

 :اثر این های ویژگی از برخی

 در نویسی ساده مختصر؛ اما جامع شكل به شیعه شناساندن

 مختلف جوانب به توجه شیعه؛ و اسالم ناب معارف معرفی

 افكنی تفرقه از پرهیز شیعه؛ حقانیت و اصالت از دفاع عرفانی؛ و کالمی فلسفی، تاریخی،

 سنت اهل به اهانت و

 :است یافته سامان کلی بخش سه در «اسالم در شیعه» کتاب

 شیعه نمای و نشو و پیدایش کیفیت: اول بخش

 شیعه مذهبی تفكر: دوم بخش

 امامى دوازده شیعه نظر از اسالمى اعتقادات: سوم بخش

 به را جهانیان ،«شیعه معنوى پیام» عنوان با بخشی در کتاب، پایان در طباطبایی عالمه

 .است فراخوانده الهی بینش به دستیابی و خداشناسی طریق از شدن رستگار
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 طباطبایی عالمه محضر در کتاب

 رخشاد حسین محمد آقای نوشته 

 

  اجمالی معرفی

 چهره به چهره های پاسخ و ها پرسش از ای مجموعه کتاب این

 .باشد می طباطبایی عالمه با

 :شامل کتاب این محتوای

 توحید و خداشناسی اول فصل 

 دیگر عوالم ووسائط انسان و جهان آفرینش دوم فصل

 ها قابلیت و تفاوت سر و بدا و اختیار و جبر سوم فصل

 امامت و وحی،نبوت،رسالت چهارم فصل

 گذشته انبیای و تاریخ و ادیان و شرایع پنجم فصل

 سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول ششم فصل

 السالم علیه ائمه زندگی و معنوی مقامات هفتم فصل

 السالم علیه اوصیا و انبیا عصمت و امام علم هشتم فصل

 برزخ عالم و مرگ نهم فصل

 آخرت عالم و معاد دهم فصل

 قرآنی علوم مباحث یازدهم فصل

 کریم قرآن معارف از ای پاره دوازدهم فصل

 عرفانی و اخالقی مباحث سیزدهم فصل

 فلسفی و منطقی موضوعات چهاردهم فصل

 و... سحر فلسفه حجاب پوشش احكام مانند مختلف مباحث پانزدهم فصل
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 تأمالت سیاسی عالمه طباطبائی

  اجمالی معرفی

 و عقلی قلمرو دو طباطبائی عالمه کارهای مجموعه از

 غفلت مورد سیاسی قلمرو و است شده شناخته فلسفی

 "است گرفته قرار

 مسائل در فالسفه ورود که است آن گر روشن اثر این"

. دارد  آنها با عالمانه مواجهة در اساسی نقش معاصر ایران

 فلسفى و ذهنى هاى  دغدغه نوع شناسایى هدف با اثر این

 و معنایى انسجام عدم و آشفتگى وجود بیان و ایران معاصر دوره

 سیاسى فلسفه و اندیشه عرصه در دوره، این سیاسى زندگى مفاهیم میان در مبنایى

 اسالمى سیاسى فلسفه تقویت هاى  زمینه کردن فراهم براى جدید گامى و یافته نگارش

 ".آید مى شمار  به

 و مقاالت مجموعه شامل و فصل یازده  در «طباطبایی عالمه سیاسی تأمالت»

 . است محالتی سروش محمد والمسلمین االسالم حجت از هایی مصاحبه

 :خوانیم می کتاب این پنجم فصل از بخشی در

 و سیاسی استبداد و دینی استبداد بین ارتباط المیزان نهم جلد در طباطبایی عالمه»

 باشد، داشته وجود دیكتاتوری فقط که نیست این مسأله که اند داده شرح را مالی فساد

 . ..دارد هم لوازمی دیكتاتوری آمدن بلكه
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 و اهداف آن نهضت سیدالشهدا

 :عناوین اصلی کتاب 

و خالفت نهضت سیدالشهداء و هدف آن؛ درگذشت معاویه 

یزید؛ امام و بیعت با یزید؛ اثر امتناع از بیعت؛ ترجیح مرگ 

بر زندگی؛ اشاره های مختلف امام به وظیفه خود؛ اختالف 

  روش امام در خالل مدت قیام خود؛

 انگیزه تألیف کتاب: 

از طرح موضوع آگاهی حضرت امام حسین  به دنبال

ای که یكی از   سرنوشت حرکت و نهضت خویش و شبهه

نویسندگان در تحلیل حرکت حضرت و علم ایشان به 

سرانجام شهادت ایجاد کرده بود و پیرو پرسشهایی که برخی روحانیون در این خصوص 

 .از محضر علّامه کردند

ای کوتاه را درباره علم امام نوشتند و در آن زمان منتشر شد. این رساله  ایشان رساله

در عین »اند،  ، آورده«بیست مقاله»ا استادی در مجموعه رضاهلل  گونه که آیه همان

 «.ای برخوردار است اختصار و کوتاهی از اتقان و استحكام فوق العاده

 چکیده:

اختناق و فشار روز افزون که محیط اسالمی را فرا گرفته بود به حضرت امام حسین  

ای هم نداشت؛ زیرا:  فایدهاجازه ادامه جنگ یا قیام علیه معاویه را نداد و کمترین 

 اوالً: معاویه از او بیعت گرفته بود و با وجود بیعت، کسی با وی همراهی نمی کرد. 

دست  و کاتب وحی و مورد اعتماد وثانیاً: معاویه خود را یكی از صحابه کبار پیغمبر 

 .راست سه نفر از خلفای راشدین به مردم شناسانیده بود

را به به خودش به آسانی می توانست حضرت امام حسین ثالثاً: با نیرنگ مخصوص 

دست کسان خودش بكشد و بعد به خونخواهی وی برخیزد و از قاتلین وی انتقام بكشد 

 !و مجلس عزا نیز برایش برپا کند و عزادار شود
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زیرا در برابر نیرنگهای صورتاً حق به جانب معاویه و بیعتی که از وی گرفته شده بود،  

در چنین شرایطی یگانه وسیله و مؤثرترین عامل  هادت او کمترین اثری نداشتقیام و ش

برای قطعیت یافتن سقوط اهل بیت و درهم ریختن بنیان حقّ و حقیقت، این بود که 

با یزید بیعت کند و او را خلیفه و جانشین مفترض الطاعه پیغمبر سیدالشهدا 

 -ید قیام کرد و خود و کسان خود پس از درگذشت معاویه بی درنگ علیه یز.بشناسند

 حتی بچه شیرخواره خود را در این راه فدا کرد،
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 قرآنفی تفسیر ال المیزان

  اجمالی معرفی

 و بود تكلیف ادای و وظیفه ایفای بلكه علمی کار یک نه طباطبایی عالمه برایاین اثر 

 قرآن روی بر مطالعه هنگام درزیادی  قلبی تأثرات و عرفانی حاالت عارف مفسر این

 .است کرده پیدا عظیم

 تاریخی، اعتقادی، بحثهای بردارندة در و معارف از المعارفی دائرة: المیزان تفسیر

 سال بیست از نظیر کم ای  ثمره کتاب این. کریم قرآن بر تكیه با... و اجتماعی فلسفی،

 قم در و آموخت قاضی مرحوم از را تفسیر این سبک وی. است عالمه روزی شبانه تالش

 پس و است مسلمین بین در اخیر قرون تفاسیر ترین مهم از یكى المیزان. ساخت عملی

 تفسیر ترین جامع و بزرگترین طبرسى البیان مجمع و طوسى شیخ تبیان تفسیر از

 تفسیر این مهم ویژگى. است تفسیرى روش مطلوبیت و علمى قوت نظر از شیعى

 پرداختن المیزان چشمگیر ابعاد از یكى. است قرآن به قرآن تفسیرى روش کارگیرى به

 از پس بحث هر در که است...  و اجتماعى عدالت آزادى، حكومت، چون روز مسائل به

 مخالفان اشكاالت و شبهات پاسخ و بررسى به شیعه خصوصا و اسالم نظر بیان

 .پردازد مى

 است، رسیده چاپ به جلد چهل در که آنها از یكی است، موجود ترجمه دو اثر این از

 یزدی، مصباح اهلل آیت: همچون علمیه حوزه بزرگان و شاگردان از ای عده ترجمه حاصل

 به است، شده منتشر جلد بیست در که دیگری، و است... و شیرازی، مكارم اهلل آیت

  .است شده ترجمه همدانی موسوی باقر محمد سید وسیله
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  رحمه اهلل افزار آثار عالمه طباطبایی معرفی مختصر نرم

و ارائه  رحمه اهلل این نرم افزار به تبیین ابعاد شخصیت علمی عالمه طباطبایی

تألیفات گرانسنگ ایشان، جهت استفاده محققان، پژوهشگران 

عنوان  ۷۲متن کامل به طوری که  .پردازد و عالقمندان می

 معرفی شده رحمه اهلل جلد از آثار عالمه طباطبایی ۱۵۴کتاب در 

  است.

 معرفی کتاب های موجود در نرم افزار

 جلد مولف کتاب ردیف

 ۲0 طباطبایىمحمد حسین  المیزان فى تفسیر القرآن ۱

 ۲0 طباطبایىمحمد حسین  ترجمه تفسیر المیزان ۲

 6 کالنترىالیاس  مختصر المیزان فى تفسیر القرآن 3

 ۴ شاکرکمال مصطفى  ترجمه خالصه تفسیر المیزان ۴

 ۱ اوسىعلى رمضان  روش عالمه طباطبایى در تفسیر المیزان ۵

 ۱ حیدرىکمال  أصول التفسیر و التأویل: مقارنه منهجیة بین آراء الطباطبائى و ابرز المفسرین 6

https://ahlolbait.com/media/2156/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 6  طباطبایىمحمد حسین  تفسیر البیان فى الموافقة بین الحدیث و القرآن ۷

 ۱ صفوىمحمد رضا  ترجمه قرآن بر اساس المیزان 8

 ۱ مهدى آیت اللهى  القرآن الكریم )ترجمه با الهام از نظریات عالمه طباطبائى( 9

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  قرآن در اسالم )طبع قدیم( ۱0

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  قرآن در اسالم )طبع جدید( ۱۱

 ۱ فاضلى، قادر نم یم )قرآن شناسى عرفانى( ۱۲

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  مهر تابان )طبع قدیم( ۱3

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  مهر تابان )طبع جدید( ۱۴

۱۵ 
الشمس الساطعة: رساله فى ذکرى العالم الربانى العالمه السید محمد 

 حسین الطباطبائى التبریزى
 ۱ طباطبایىمحمد حسین 

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  الكریماإلعجاز و التحدى فى القرآن  ۱6

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  اعجاز قرآن ۱۷

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  سنن النبى )جامعه مدرسین( ۱8

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  )اسالمیه( و سلم صلى اهلل علیه و آلهسنن النبى  ۱9

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  )بوستان کتاب( و سلم صلى اهلل علیه و آلهسنن النبى  ۲0

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  )ترجمه استاد ولى( و سلم صلى اهلل علیه و آله سنن النبى: آداب و سنن پیامبر ۲۱

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  (ه مجلسى ) حواشى بر بحار االنوارنقدهاى عالمه طباطبائى بر عالم ۲۲

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  الرسائل التوحیدیة ۲3



24 
 

۲۴ 
)توحید ذاتى، اسماء حسنى، افعال الهى، وسائط رسائل توحیدى 

 فیض میان خدا و عالم مادى(
 ۱ طباطبایىمحمد حسین 

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  الشیعة: نص الحوار مع المستشرق کوربان ۲۵

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  شیعه: مجموعه مذاکرات با پرفسور هانرى کربن )خسروشاهى( ۲6

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  طباطبائى با هانرى کربن )شاهجوئى(شیعه: مصاحبات عالمه  ۲۷

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  رسالت تشیع در دنیاى امروز )گفت و گویى دیگر با هانرى کربن( ۲8

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  الشیعة فى اإلسالم ۲9

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  شیعه در اسالم )طبع قدیم( 30

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  جدید(شیعه در اسالم )طبع  3۱

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  اإلنسان و العقیدة 3۲

 ۲ طباطبایىمحمد حسین  بررسى هاى اسالمى 33

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  انسان از آغاز تا انجام 3۴

 ۲ طباطبایىمحمد حسین  مجموعه رسائل )عالمه طباطبائى( 3۵

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى 36

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى االلباب )طبع قدیم( 3۷

38 
رساله لب اللباب به ضمیمه مصاحبات عالمه سید محمد حسین 

 طباطبائى )طبع جدید(
 ۱ طباطبایىمحمد حسین 

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  رسالة لب اللباب فى سیر و سلوك أولى األلباب 39

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  توحید علمى و عینى در مكاتیب حكمى و عرفانى ۴0
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 ۱ طباطبایىمحمد حسین  على و فلسفه الهى ۴۱

۴۲ 
الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة )با حاشیه عالمه 

 طباطبائى(

محمد بن ابراهیم 

  صدرالدین شیرازى
9 

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  بدایة الحكمة ۴3

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  ترجمه بدایة الحكمة ۴۴

 ۴ طباطبایىمحمد حسین  ترجمه و شرح بدایة الحكمة ۴۵

 ۲  حیدرىکمال  شرح بدایة الحكمة ۴6

 ۲ حیدرىکمال  دروس فى الحكمة المتعالیة ۴۷

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  آغاز فلسفه )ترجمه بدایة الحكمة( ۴8

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  نهایة الحكمة ۴9

 ۴ طباطبایىمحمد حسین  نهایة الحكمة )فیاضى( ۵0

 ۲ مصباحمحمد تقى  شرح نهایة الحكمة )مصباح( ۵۱

 ۲ قانىحسین ح شرح نهایة الحكمة عالمه طباطبائى )ره( )حقانى( ۵۲

 ۱ علمى اردبیلىعلى  شرح نهایة الحكمة )علمى( ۵3

 ۱ صمدى آملىداوود  شرح نهایة الحكمة )صمدى( ۵۴

 ۲ حیدرىکمال  شرح نهایة الحكمة اإللهیات بالمعنى األخص ۵۵

 ۱ حیدرىکمال  شرح نهایه الحكمه: العقل و العاقل و المعقول ۵6

۵۷ 
فروغ حكمت: ترجمه و شرح نهایة الحكمه عالمه سید محمدحسین 

 طباطبائى
 3 طباطبایىمحمد حسین 
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 3 طباطبایىمحمد حسین  ترجمه و شرح نهایة الحكمة ۵8

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  نهایت فلسفه )ترجمه نهایة الحكمة( ۵9

60 
مرزبان وحى و خرد: یادنامه مرحوم عالمه سید محمدحسین 

 طباطبائى قدس سره
 ۱ دفتر تبلیغات اسالمى قما

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  اصول فلسفه رئالیسم 6۱

 ۵ طباطبایىمحمد حسین  اصول فلسفه و روش رئالیسم 6۲

 تحریرى بر اصول فلسفه و روش رئالیسم 63
شریعتى محمد باقر 

  سبزوارى
3 

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  أصول الفلسفة 6۴

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  برهان 6۵

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  روابط اجتماعى در اسالم به ضمیمه چند رساله دیگر 66

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  اإلسالمى مقاالت تأسیسیة فى الفكر 6۷

 کفایة األصول 68
محمد کاظم بن حسین 

  آخوند خراسانى
۱ 

 ۲ طباطبایىمحمد حسین  حاشیة الكفایة 69

 ۱ طباطبایىمحمد حسین  تعالیم اسالم ۷0

 ۱ دومین کنگره فرهنگى  دومین یادنامه عالمه طباطبائى ۷۱

 ۱ جمعى از نویسندگان طباطبائىیادنامه مفسر کبیر استاد عالمه  ۷۲

 


