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Če hočemo poznati katerokoli religijo, ji moramo prisluhniti v
njenem bistvu, do katerega nas more popeljati le nekdo, ki je v njej
res doma. Eden takih zanesljivih glasov, ki nas vodi v srce šiizma, je
nedvomno Allame sejed Muhammad Husein Tabatabai, saj je živel
in dihal potopljen v tradicionalni šiizem, kakor ga prakticira večina šiitov po svetu tudi danes. Je eden najpomembnejših mislecev
v šiizmu 20. stoletja. V islamskem svetu se je predvsem proslavil s
svojo eksegezo Korana (Tafsir al-Mizan). Tabatabai je v svoji dolgi
karieri učitelja (umrl 1981) vzgojil vrsto pomembnih osebnosti,
ki so dale pečat Iranu v zadnji tretjini prejšnjega stoletja. S svojim delom Šiizem v islamu odpira po eni strani okno v svet slabo
znanega šiizma, manjšinskega islama, ki pa je miselno bogatejši in
predvsem neprimerno bolj ustvarjalen kakor večinski sunizem, po
drugi pa omogoča boljše razumevanje religijskih in vrednostnih
temeljev, na katere se sklicuje Islamska republika Iran in z njo vsa
paleta šiitskega sveta. Ob novih obzorjih, ki jih odstira to delo, lahko tudi slovenski bralec odkrije, da je njegov, tj. zahodni zorni kot,
eden možnih, ni pa edini, še manj edini pravilen. Za resnično pluralnost, ki se ustvarja v iskrenem dialogu in ponižnosti, pač ni dovolj,
da druge deklarativno sicer dopuščamo v smislu slogana »vsi drugačni, vsi enaki«, potem pa jih ali zasmehujemo ali poveličujemo.
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