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مختصرى از زندگينامه استاد سيد 
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اهل علم و  يناي متد در خانواده 1314استاد سيد مصطفي حسيني طباطبائي درسال 
 بدنيا آمد.

باشند جد  روطه ميسران انق�ب مش ايشان از نوادگان آيت اهللا طباطبائي بزرگ از
مادريشان ع�مه آشتياني است كه اتفاقا استاد در سن جواني با ايشان مباحثات زيادي 

حتي توانسته بود بسياري از عقايد انحرافي شيعه را به پدر بزرگ خويش و  داشته
 .بقبولنند!

در حدود سن بيست سالگي از علماي و  استاد در نوجواني وارد حوزه علميه قم شدند
هميشه بدنبال و  ايشان هرگز لباس روحانيت برتن ننمود روز مدرك اجتهاد بگيرند. آن

و  در همان زمان حتي در جلسات گروه بهائيت شركت كشف حقيقت بود.وو  تحقيق
 يي در رد بر بهائيت نوشت.ها جواني كتاب درو  مباحثات زيادي با آنان داشت
ميان جامعه شيعه ست كه درز جمعه يك واجب خداوندي وي معتقد بود كه نما
به همين خاطر از همان موقع اين سنت و  بايد آن را احياء نمود بفراموشي سپرده شده و

شان از حود چهل سال پيش با حتي  بقول يكي از ياران بسيار قديميو  الهي را برپا داشت
ائي خود را خودايشان آشن خواندند تا اينكه با ع�مه برقعي آشنا شدند. مي دو نفر نماز را

 اين چنين فرمودند:
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عالمي هست كه درس تفسير قرآن دارد در يك شب  شنيدم در مسجد گذر و زير«
تابستان در پشت بام مسجد جلسه برقرار بود ع�مه برقعي فرمود يس يعني اي محمد 

همان حرفهاي شيعيان در باره سوره يس..بعد از ختم جلسه نزد ايشان  قسم بتو و...و
م حاج آقا يا و سين از حروف مقطعه هستند وي با حرف يا ندا فرق دارد و رفتم و گفت

هاي  دادند و بعد از صحبت توضيحات بعدي را دادم و ايشان همچنان ساكت و گوش مي
گوييد! براي من تعجب آور بود اولين  من قدري فكر كردند و فرمودند بله شما درست مي

دهد و  ك فرد لباس شخصي را گوش ميديدم يك روحاني سخنان ي باري بود كه مي
 .»پذيرد! مي

در آنجا كم كم  ها سخنراني آشنا شدن استاد با ع�مه برگزاري نماز جمعه در مسجد و
ها و  مخالف در بحثو  نزديك به آنجا بيايند موافقو  باعث شد مردم از راههاي دور

نبال حقيقت بودند همين امر باعث شده بود كه كسانيكه بدو  كردند مي مناظرات شركت
اين مسئله بسيار گراني و  خرافه متمايل گرددو  دوري از شركو  افكارشان بسمت توحيد

از و  خرافه سرگرم كرده بودندو  بود براي كسانيكه سالها مردم را با عقايد شرك آلود
البته شرح مفصل اين وقايع در كتاب زندگينامه  بردند! مي جهل آنان نهايت استفاده را

كنم به مطالعه آن كتاب كه اتفاقا در  مي مه برقعي آمده كه خوانندگان عزيز را دعوتع�
 همين سايت موجود است.

...شب « فرمايند: مي مرحوم ع�مه برقعي در همين كتاب درباره استاد طباطبائي چنين
هاي خود آمده و دست اندر كار شده در  آمدم مسجد ديدم همان حاج عبدالرحيم با نوچه

اي جز صبر  ره مسجد كه چايي بدهند من قضيه را فهميدم ولي دير شده بود و چارهادا
واعظ ايشان آمد و بنا كرد از اينان تعريف و تمجيد كردن و به خلفاي رسول اهللا  نداشتم.

دم زدن تعجب كردم مگر  بد گفتن و فحاشي كردن و هرشب از اببات وليت علي
ديدم هرشب همين  شده است؟! تي علياين مسجد منكر وليت و دوس كسي در

بساط است واعظ را خواستم كه آقا امروزه جوانان ما خدا و قيامت را باورندارندقدري از 
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گفت صاحب  در اينجا كسي منكر وليت نيست؟ خداشناسي و قيامت صحبت كنيد
بگويم حاج حسين را  مجلس از من درخواست كرده تا هر شب از وليت علي

ها را  تمام شب ايد كه شما دستور دادهقا اينجا كسي منكر وليت علي نيست خواستم كه آ
از اببات وليت و لعن به خلفا سخنراني كنند حاجي گفت تازگي يك نفر سني شده گفتم 

را  گفت شما او كيست؟ گفت: سيد مصطفي! من گفتم در محل ما چنين كسي نيست؟
ن شميران است و از شميران تا محله شناسيد او ساكن شميران است.گفتم او ساك نمي

شاهپور و اين مسجد راه بسيار دور و درازي است برويد شميران با خودش صحبت كنيد 
تا آن وقت ما  ايم اهل اين محل چه گناهي دارند؟ ما چه گناهي كردهتقصير ما چيست و 
و از  ها معلوم شد وي جواني دانشمند و محققي فاضل شناختيم بعد سيد مصطفي را نمي

ي آيت اهللا العظمي ميرزا احمد آشتياني است به نام سيد مصطفي  ساكنين شميران و نواده
نيست بلكه خود را  دوستي علي حسيني طباطبائي كه به هي  وجه منكر وليت و

تابع دين  اش آن است كه علي داند و عقيده مي اولين دوستدار و پيرو حقيقي علي
 . »يناست نه اصل دين و نه فرع د

 :نويسد مي مرحوم ع�مه در قسمت ديگري از خاطرات خود چنين
تي ...آخوندي به نام سيد هادي خسرو شاهي با موحدين عداوتي شديد داشت و ح«

خبر را با پول تطميع نمود تا در روز نوزدهم ماه مبارك  چند مرد بي سواد از همه جا بي
ون از نماز ظهر فارغ شدم براي استماع رمضان مرا به قتل برسانند!! اتفاقا همان روز چ

سخنراني يكي از برادران فاضل و انديشمند يعني موحد راستين و محقق بزرگوار جناب 
اي نشستم اوباش مذكور به گمان  آقاي سيد مصطفي طباطبائي ايده اهللا تعالي در گوشه

لحق مرد ور شدند ولي آن استاد بزرگوار كه ا اينكه سخنران برقعي است به او حمله
شان ايستادگي كرد و چند تن از مستمعين  شجاعي است قدمي عقب نگذاشت و در برابر

 ».كه دخالت كرده و مانع از اصابت جراحت به ايشان شدند خود زخم برداشتند
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ي نماز جمعه در ها خطبهو  تفسير قرآنو  همانطور كه عرض شد جلسات سخنراني
دكاندارن دين خطر را احساس ها و  مسجد گذر كار خود را كرد مراجع تقليد قم روحاني

كردند تا به مسجد حمله كنند حتي تابلوي سر  مي كرده بودند هرروز اوباش را تحريك

ْ تَدۡ  فََ� ﴿: در مسجد را كه در آن آيه شريفه ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ
َ
كستند نوشته شده بود را ش ﴾اأ

از طريق شهرباني مسجد را از و  ساواك شدندو  ...به هرحال مراجع دست بدامان دربار
فرح و  نصب عكسهاي شاهو  آخوند خسروشاهي با بستن طاق نصرتو  موحدين گرفتند

گفت  و مي جشن گرفتند (همان آخوندي كه بعد از انق�ب رئيس بنياد مستضعفان شد
در خيابان جمالزاده كه اجاره شده اي  اه ع�مه در خانهاستاد بهمر زمين مفت خانه مفت)

آزار شروع شد ناچار آنجا و  بود به فعاليت خود ادامه دادند تا اينكه بعد از انق�ب اذيت
ع�مه و  خواندند مي را ترك كردند طباطبائي مدتي در خانه پدري خود در تجريش نماز

رفتند كه ديگر نماز ند ماه از برقعي تعهد گنيز در منزلشان در خيابان آزادي ولي بعد از چ
طباطبائي بهمراه موحدين هر هفته در منزل دوستاني كه  اش نخواند .استاد جمعه در خانه

ها و  درگيريو  كنون نيز با وجود مشك�تاند و تا جاي مناسب دارند نماز را بپا داشته
سه و  چاپ رسيد بنام بيستبعد از انق�ب كتابي ب بفضل الهي ادامه دارد.. ها دستگيري

اين و  سال از سناتور سابق مجلس علي دشتي كه رسالت پيامبر را زير سئوال برده بود
رسيد! چند  مي كتاب توسط نيروهاي چپ كه در آن روزها فعاليت زيادي داشتند بفروش

 روحانيون دست بدامان استاد شدند كه براي اين كتاب پاسخي بنويسند!و  تن از علماي
و  را نگاشتند »خيانت در گزارش تارخ«طبائي در رد اين كتاب كتابي تحت عنوان طبا

بعدها نيز جلدسوم بچاپ رسيد كه و  چندي بعد نيز جلد دوم اين كتاب منتشر گرديد
 سه سال بود.و  ي نويسنده كتاب بيستها پاسخي مستدل به ياوه گوئي

كه نويسنده » تولدي ديگر«بنام  همين سالهاي اخير دراروپا كتابي منتشر شد اتفاقا در
زمان رژيم شاه بود. نويسنده  آن فردي بنام شجاع الدين شفا ريئس سابق كتابخانه ملي در
اس�م را تخطئه و  مسيحيتو  كه در اين كتاب سعي نموده اديان الهي از جمله يهوديت
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رد. برخي از ي خود سعي درنشان دادن چهره بدي از اس�م را داها دروغ پردازي نمايد با
اروپا با فرستادن اين كتاب به آقاي طباطبائي به ايشان نوشتند كه با و  دوستان در امريكا

رود  مي اگر پاسخي داده نشود بيم آنو  انتشار اين كتاب موجي عليه اس�م ايجاد گرديده
استاد در  گيرند. كه در اينجا بخصوص قشر جوان تحت تابير اين تبليغات مسموم قرار

تهيه نمودند ولي متاسفانه اجازه » دين ستيزي نافرجام« خ به اين كتاب كتابي بانامپاس
ائي از اين كتاب توسط يكي از دوستان بنام دكتر  پ در ايران داده نشد بناچار نسخهچا

 سپس به امريكا برده شدو  بهبهاني كه براي ديدار فرزندش راهي امريكا بود ابتدا به اروپا
دردسترس سيد.بعدها اين كتاب در ايران اجازه چاپ گرفت و در آنجا بچاپ رو 

يت آنها اجازه اند كه اكثر مقالت زيادي نگاشتهو  مندان نهاده شد. البته استاد كتابها ع�قه
تعدادي محدود توسط دوستان تكثير گرديده كه خوشبختانه اكثريت  و در اند انتشار نيافته

 مفسر بزرگ قرآن كريمو  دارد. ايشان استاد ندان قرارم اختيار ع�قه آنها در اين سايت در
و  سالهاي اخير به همت بعضي از دوستان جلسات تفسير ايشان جمع باشند كه در مي

باشد انشااهللا  مي دست بصورت كتاب تفسير چاپ شده كه تاكنون تفسير چند سوره در
 بزودي بتوان مجموعه كامل آن تهيه گردد.

 هفته با مشقات زيادي برگزار سال است نماز جمعه را هراستاد كه قريب به چهل 
و  اگر لطفو  داشته آزار قرارو  معاندين مورد اذيتو  نموده همواره ازسوي متعصبين

بزرگ اس�مي را تا اين و  عنايت خداوند نبود امكان نداشت ايشان بتوانند اين وظيفه مهم
محدويتهاي بيشمار بحمدهللا اين و  رآشكاو  ي نهانها باوجود دشمنيو  زمان انجام دهند

نوارهاي ايشان دردورترين نقاط ها و  دي و سي ها كتابو  عقايد توحيدي نشر پيدا كرده
 داده شده!.... امريكا نشرو  حتي در خارج از كشور دراروپاو  كشور

 هاى استاد به اين صفحه برويد: براى مطالعه كتاب
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