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این کتاب که به کوشش جمعی از نویسندگان و از سوی »بنیاد محقق طباطبایی« در بهار 
ــده است، در واقع ویژه نامة همایش  ــر ش 1392 در قم، در 336 صفحه قطع وزیری منتش

رونمایی کتاب المقاصد العلیة عالمه شیخ عبدالحسین امینیw است.
المقاصد العلیة کتابی متفاوت از عالمه است که شامل چهار مقاله مفصل تفسیری است و 

چهرة تفسیری ایشان را نشان می دهد.
ــده در تاریخ 92/2/14 به همت همان بنیاد در مدرسه علمیه امام خمینی وابسته  ــم یاد ش مراس
ــاتید و دانشجویان حوزه  ــوران، محققان و اس به جامعة المصطفیp، با حضور گروهی از دانش
ــگاه، همراه با پیام افتتاحیه از سوی آیت اهلل سبحانی و سخنرانی و گفتگوی تنی چند از  و دانش

حاضران بود.
کتاب امین شریعت از یک مقدمه و پنج بخش و جمعا 19 گفتار و شعر تشکیل شده است 

که دو گفتار آن به عربی است و مناسب بود که در بخشی جداگانه آورده شود.
در صفحات آغازین کتاب، تصویری از عالمه طباطبایی و روی جلد کتاب تازه چاپ ایشان 
ــت که  ــید علی طباطبایی یزدی، فرزند محقق طباطبایی اس آمده و مقدمه کتاب به قلم س

در بخشی از آن چنین آمده است:
ــت، به ادب  ــان پروردة مکتب اهل بیتb اس ــیعه، که اندیشه  ش  علمای ش
ــپاس می گزارم که این فرصت ــاء الهی مزین اند و خداوند را س ــار اولی  و رفت

ــه پدرم بود از  ــان را ک ــن حقیر داد تا در اندك زمانی، یکی از ایش ــه ای  را ب
 نزدیک ببینم و از آن هنگام که به جوانی رسیدم و چشم پرسشگرم بیدار شد، 
ــی و عملی آن مرد  ــلوك علم ــالی در کنار او زندگی کنم. س ــه چهار س  س
ــیاری از نزدیک دیده اند و جای بازگویی آن اینجا نیست. آنچه   بزرگ را بس
ــت بزرگی در  ــان، چنان عظم ــت که ایش ــون بر آن تأکید دارم این اس اکن
ــم کردند که  ــر خ ــد و در برابر آن عظمت چنان س ــن یافتن امیرالمؤمنی
ــهرت و مقام، سر بگردانند. مرحوم  ــتند به سوی نام و نان و ش دیگر نتوانس
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نگاهی به »امین شريعت« کتابی دربارۀ عالمه امینی و اثری تازه چاپ از او4

 ]حسین علیزاده[
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ــه امینی ادب ــر بزرگانی چون عالم ــهـ  در محض ــة اهلل علی ــدـ  رحم  وال
ــز او را در برابر عاّلمه امینی  ــیفتگی به امیرالمؤمنین نی  آموخته بود و ش

نشانده بود.

بخش اول کتاب، شامل:
سالشمار زندگانی عاّلمه امینی به قلم عبدالحسین طالعی است.

بخش دوم شامل هفت مقاله ذیل است:
1ـ عالم ذر و عاّلمه امینی به قلم محمد بیابانی اسكویی که اهم مطالب آن به این 

شرح است:
ـ توجه ویژة عاّلمه امینی به عالم ذّر؛

ـ موقعیت و جایگاه عالم ذّر؛
ـ تعدد عالم ارواح و ذّر، بر اساس روایات اهل بیتb؛
ـ تعدِد عالم ذّر و ارواح، در نظر برخی از علمای شیعه؛

ـ تعدد عالم ذر و ارواح در نظر عاّلمه امینی؛
ـ تواتر احادیث عالم ذر؛

ـ بایسته های تحقیق دربارة عالم ذر.
2ـ چند نکته دربارة کتاب المقاصد العلّیه به قلم حسن انصاری؛

3ـ مروری بر المقاصد العلّیه به قلم عبدالحسین طالعی؛
4ـ »چهل حدیث« برگرفته از المقاصد العلیه به کوشش بشری طباطبایی یزدی؛

5ـ الحّجة األمینی ـ طاب ثراه ـ به عربی و به قلم سید محمد صادق بحرالعلوم که به 
همت و تحقیق محسن صادقی فراهم شده است؛

6ـ منهجیة صاحب الغدیر به عربی و به قلم شیخ عبدالهادی الفضلی؛
7ـ چند نسخه از نفائس کتابخانه امیرالمؤمنین به قلم سید علی طباطبایی یزدی.

بخش سوم، شامل پنج گفتگو با برخی از استادان به قرار ذیل است:
1ـ گفتگو با محقق طباطبائی، دکتر جلیل تجلیل و استاد فاطمی نیا؛

2ـ گفتگو با آیة اهلل سید علی میالنی؛
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3ـ یاد باد آنكه سِر کوی توام منزل بود، گفتگو با آیة اهلل سید مرتضی نجومی؛
4ـ الغدیر حاصِل نیم قرن تالش، گفتگو با حاج شیخ رضا امینی؛

5ـ دربارة المقاصد العلیة، گفتگو با حجة السالم والمسلمین محمد رضا کریمی.

بخش چهارم شامل این اشعار دربارة عالمه امینی و اثر سترگ او الغدیر است:
1ـ سالم قطره به دریا دِل غدیری از مرحوم مهدی اخوان ثالث )م.امید(؛

2ـ امیِن دیِن الهی، صدیِق آِل رسول سرودة سید الشعرا امیری فیروزکوهی؛
3ـ به یاد مرحوم عاّلمه امینی صاحب الغدیر از سید کاظم مجاب )قدسی(؛

4ـ ای آیِت حق، رحمِت دادار از سید علی طباطبایی یزدی؛
5ـ و اثر بی نظیر عاّلمه سروده سید عبداهلل حسینی.

بخش پنجم و پایانی کتابی شامل هشت صفحه از اسناد و تصایر مربوط به عالمه امینی، 
پدر، فرزند و همکار او مرحوم شیخ رضا امینی، صفحات نخستین و پایانی نسخه خطی 
المقاصد العلیه است. همچنین دو استفتا دربارة عالم ذر که از موجبات نگارش کتاب المقاصد 
العلیه بوده است. در میانه کتاب نیز حدود 20 صفحه تصویر تعدادی از نسخ خطی مربوط 

به کتابخانه عالمه امینی در نجف آمده است.
پس از این مرور فهرست وار خوب است که چند نکته را در باب کتاب یادآور شویم:

ــا اثری از ــر کتابی مهم ی ــگام نش ــت که به هن ــم فرخنده ای اس ــود رس ــن خ  1ـ ای
ــم  ــود. اینگونه مراس ــوان رونمایی برگزار ش ــمی با عن ــزرگان، مراس ــی از ب   یک
ــات خدمتگزاران ــات و خدم ــر از زحم ــرای تقدی ــت هم ب ــبی اس  فرصت مناس

ــتن گام های   و هم مجالی برای ارزیابی و تحلیل و تبادل نظر و مقدمه ای برداش
بعدی و خوب است که در موارد مشابه تکرار شود و تداوم یابد.

2ـ تهیه سالشمارهای تفصیلی از زندگی، آثار و خدمات بزرگان نیز یکی از بایسته های 
پژوهشی است که در این کتاب خالء آن دربارة مرحوم عالمه امینی تا حد بسیاری 
ــده است. جالب اینکه نزدیک به نیمی از سالشمار یاد شده، مربوط به حیات  پر ش
ــگفت اینکه در آن از دهها عنوان کتاب  ــت و جالب  تر و ش پس از مرگ عالمه اس
مهم خطی یاد شده که مرحوم عالمه از سنین جوانی تا اواخر عمر، به خط خویش 

آنها را نسخه برداری ]= استنساخ[ کرده اند!
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3ـ مقاله قابل توجه دیگر، »عالم ذر و عالمه امینی« است که چون موضوع آن، بخش 
عمده ای از کتاب المقاصد العلیه را نیز تشکیل می دهد، در آغاز آمده و در 10 محور 
ــی اسالمی مهم  ــده که در نوع خود و در بحث انسان شناس نکات مفیدی آورده ش

ارزیابی می شود.
ــت، زندگی نامه عالمه به قلم  4ـ یک مقاله جدید و مفصل مجموعه که به عربی اس
ــور عالمه بحرالعلوم است که برای نخستین بار چاپ شده و  یکی از نوادگان دانش
اطالعات دقیق و جامعی درباره عالمه امینی و بویژه کتابخانة ایشان و برخی دیگر 

از کتابخانه های نجف در بردارد.
ــی عالمه است که جای آن نیز  ــی و نگارش 5ـ مقاله عربی دیگر دربارة روش پژوهش
نسبتاً خالی بوده است، چرا که یکی از علل عمدة موفقیت امینی و حسن شهرت 
او و امثالش داشتن روش متین و معتدل و در عین حال ابتکاری است و یکی دیگر 

از بایسته های پژوهشی کشف و تبیین این روشها است.
ــخه خطی  ــامل معرفی ده ها نس ــته های مفصل مجموعه نیز ش 6ـ یکی از دیگر نوش
ــت که بنیانگذار آن مرحوم عالمه  نفیس از کتابخانة امیرالمؤمنین در نجف اس

امینی بوده است.
ــت. اولی  ــه مورد جدیدتر اس ــت، دو س ــا که همه خواندنی اس ــش گفتگوه  7ـ از بخ
ــال  ــه پیش تر در س ــت ک ــی و... دربارة عالمه اس ــق طباطبای ــا محق ــو ب  گفتگ
ــا آیة اهلل ــوی تازه ای ب ــود. دیگر گفتگ ــده ب ــران پخش ش ــوی ای  1375 از رادی
سید علی میالنی امامت پژوه نامدار است و آخرین گفتگو با حجت االسالم کریمی 
است که حفظ و احیای نسخه المقاصد العلیه مرهون نسخه برداری و توجه ایشان 

بوده است.
8ـ نکته پایانی اینکه تاکنون چند یادنامه و ویژه نامه و چندین زندگی نامه مربوط به 
عالمه امینی و الغدیر منتشر شده است که اولین و شاید مهم ترین آنها یادنامه ای 
است که به کوشش دکتر سید جعفر شهیدی و استاد محمد رضا حکیمی در سال 
ــت. دومین آنها با عنوان  ــد و اخیراً تجدید چاپ هم شده اس ــر ش 1351ش منتش
حماسه غدیر از استاد حکیمی است که چاپ کامل تر آن حاوی مقاالت متعددی از 
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صاحب نظران و نامداران جهان اسالم است و در سال 1356ش چاپ شد. سپس 
ــت و چند بار منتشر شد! و تا این تاریخ آخرین  اصل آن با چاپهای دیگری تا بیس
و جدیدترین اینگونه آثار همین کتاب معرفی شده یعنی امین شریعت است و امید 

که تداوم یابد. انشاءاهلل. 
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