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مختصری از زندگینامه 
 یاستاد سید مصطف

 حسینی طباطبائی

 

 

 یا در خانواده ۱۳۱۴درسال  یطباطبائ ینیحس ید مصطفیاستاد س
 . ا آمدیعلم بدنن و اھل یمتد
سران انقالب مشروطه  بزرگ از یالله طباطبائ تیشان از نوادگان آیا

 یه اتفاقا استاد در سن جوانکاست  یانیشان عالمه آشتیباشند جد مادر یم
د یاز عقا یاریتوانسته بود بس یداشته و حت یادیشان مباحثات زیبا ا

 . ش بقبوالنند!یعه را به پدر بزرگ خویش یانحراف
ست یه قم شدند و در حدود سن بیوارد حوزه علم یاستاد در نوجوان

ت یشان ھرگز لباس روحانیا. رندیاجتھاد بگ کآن روز مدر یاز علما یسالگ
در ھمان زمان  و. قت بودیشف حقکق و یشه بدنبال تحقیبرتن ننمود و ھم

 با آنان داشت و در یادیت و مباحثات زکت شریدر جلسات گروه بھائ یحت
 . ت نوشتیدر رد بر بھائ ییھا کتاب ینجوا

ان یه درمکست  یواجب خداوند یکه نماز جمعه کمعتقد بود  یو
ن یاء نمود و به ھمید آن را احیسپرده شده و با یعه بفراموشیجامعه ش

ار یاران بسیاز  یکیرا برپا داشت و بقول  ین سنت الھیخاطر از ھمان موقع ا
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خواندند تا  یدو نفر نماز را م یحت ش بایشان از حود چھل سال پ یمیقد
ن ین چنیخود را ا یشان آشنائیخودا. آشنا شدند یه با عالمه برقعکنیا

 : فرمودند
ر قرآن دارد در یه درس تفسکھست  یعالم ریدم در مسجد گذر و زیشن«
فرمود  یشب تابستان در پشت بام مسجد جلسه برقرار بود عالمه برقع یک

ان در باره سوره یعیش یھا حرف ھمان و... محمد قسم بتو و یا یعنیس ی
ن از حروف یا و سیشان رفتم و گفتم حاج آقا یبعد از ختم جلسه نزد ا.. سی

را دادم و  یحات بعدیا ندا فرق دارد و توضیبا حرف  یمقطعه ھستند و
ر کف یمن قدر یھا دادند و بعد از صحبت یت و گوش مکشان ھمچنان سایا
ن یمن تعجب آور بود اول ید! براییگو یفرمودند بله شما درست مردند و ک

را گوش  یفرد لباس شخص یکسخنان  یروحان یکدم ید یه مکبود  یبار
 . »رد!یپذ یدھد و م یم

ھا در  ینماز جمعه در مسجد و سخنران یآشنا شدن استاد با عالمه برگزار
ند موافق و یایبه آنجا ب یکدور و نزد یھا م باعث شد مردم از راهکم کآنجا 

ن امر باعث شده بود یردند و ھمک یت مکھا و مناظرات شر مخالف در بحث
 کاز شر ید و دوریارشان بسمت توحکقت بودند افیه بدنبال حقیکسانکه ک

 ھا سال هیکسانک یبود برا یار گرانین مسئله بسیل گردد و ایو خرافه متما
ت یرده بودند و از جھل آنان نھاکگرم آلود و خرافه سر کد شریمردم را با عقا
نامه عالمه یتاب زندگکع در ین وقایالبته شرح مفصل ا بردند! یاستفاده را م

ه کتاب کنم به مطالعه آن ک یز را دعوت میه خوانندگان عزکآمده  یبرقع
 . ت موجود استین سایاتفاقا در ھم

ن یچن یتاب درباره استاد طباطبائکن یدر ھم یمرحوم عالمه برقع
 یھا م با نوچهیدم ھمان حاج عبدالرحیشب آمدم مسجد د... «: ندیفرما یم

ه را یبدھند من قض ییه چاکار شده در اداره مسجد کخود آمده و دست اندر 
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شان آمد و بنا یواعظ ا. جز صبر نداشتم یا ر شده بود و چارهید یدم ولیفھم
رسول الله بد گفتن و  یردن و به خلفاکد یف و تمجینان تعریرد از اک

ردم مگر کدم زدن تعجب  ÷یت علیردن و ھرشب از اثبات والک یفحاش
دم ید شده است؟! ÷یعل یت و دوستیر والکن مسجد منیا در یسک

ه آقا امروزه جوانان ما خدا و کن بساط است واعظ را خواستم یھرشب ھم
نجا یادر  دینکامت صحبت یو ق یاز خداشناس یامت را باورندارندقدریق
رده تا ھر کگفت صاحب مجلس از من درخواست  ست؟یت نیر والکمن یسک

 یسکنجا یه آقا اکن را خواستم یم حاج حسیبگو ÷یت علیشب از وال
ت یھا را از اثبات وال تمام شب دیا ه شما دستور دادهکست ین یت علیر والکمن

شده گفتم  ینفر سن یک یگفت تازگ ینند حاجک یو لعن به خلفا سخنران
 ست؟ین یسکن ی! من گفتم در محل ما چنید مصطفیس: ست؟ گفتکی

ران ین شمکگفتم او سا. ران استین شمکد او سایشناس یرا نم گفت شما او
است  یار دور و درازین مسجد راه بسیران تا محله شاھپور و ایاست و از شم

 یست و ما چه گناھیر ما چید تقصینکران با خودش صحبت ید شمیبرو
را  ید مصطفیتا آن وقت ما س دارند؟ ین محل چه گناھیم اھل ایا ردهک

فاضل و از  یدانشمند و محقق یجوان یھا معلوم شد و م بعدیشناخت ینم
است به  یانیرزا احمد آشتیم یت الله العظمیآ ی ران و نوادهین شمینکسا

 یدوست ت ویر والکچ وجه منیه به ھک یطباطبائ ینیحس ید مصطفینام س
داند  یم ÷یعل یقیرو حقین دوستدار و پیه خود را اولکست بلین ÷یلع

ن و نه فرع ین است نه اصل دیتابع د ÷یه علکاش آن است  دهیو عق
 . »نید

 : سدینو ین میاز خاطرات خود چن یگریمرحوم عالمه در قسمت د
د یشد ین عداوتیبا موحد یخسرو شاھ ید ھادیبه نام س یآخوند... «

ع نمود تا یخبر را با پول تطم یسواد از ھمه جا ب یچند مرد ب یداشت و حت
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اتفاقا ھمان روز چون  رمضان مرا به قتل برسانند!! کدر روز نوزدھم ماه مبار
از برادران فاضل و  یکی یاستماع سخنران یاز نماز ظھر فارغ شدم برا

 ید مصطفیس ین و محقق بزرگوار جناب آقایموحد راست یعنیشمند یاند
ه کنیور به گمان اکنشستم اوباش مذ یا در گوشه یده الله تعالیا یطباطبائ

ه الحق مرد کآن استاد بزرگوار  یور شدند ول است به او حمله یسخنران برقع
رد و چند تن ک یستادگیشان ا عقب نگذاشت و در برابر یاست قدم یشجاع

شدند خود  شانیرده و مانع از اصابت جراحت به اکه دخالت کن یاز مستمع
 . »زخم برداشتند

نماز  یھا ر قرآن و خطبهیو تفس یه عرض شد جلسات سخنرانکھمانطور 
اندارن کھا و د ید قم روحانیرد مراجع تقلکار خود را کجمعه در مسجد گذر 

ردند تا به ک یم یکرده بودند ھرروز اوباش را تحرکن خطر را احساس ید

 فََ� ﴿: فهیه شریه در آن آکسر در مسجد را  یتابلو ینند حتکمسجد حمله 
ْ تَدۡ  ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
به ھرحال مراجع .. . ستندکنوشته شده بود را ش ﴾اأ

ن یمسجد را از موحد یق شھربانیشدند و از طر کدست بدامان دربار و ساوا
شاه و  یسھاکبا بستن طاق نصرت و نصب ع یگرفتند و آخوند خسروشاھ

اد مستضعفان یس بنیه بعد از انقالب رئک یفرح جشن گرفتند (ھمان آخوند
در  یا استاد بھمراه عالمه در خانه ن مفت خانه مفت)یگفت زم یشد و م

ه بعد کنیت خود ادامه دادند تا ایه اجاره شده بود به فعالکابان جمالزاده یخ
در  یمدت یردند طباطبائک کت و آزار شروع شد ناچار آنجا را تریاز انقالب اذ

ز در منزلشان در یخواندند و عالمه ن یش نماز میخود در تجر یخانه پدر
گر نماز جمعه یه دکتعھد گرفتند  یبعد از چند ماه از برقع یول یابان آزادیخ

ن ھر ھفته در منزل یبھمراه موحد یاستاد طباطبائ. اش نخواند در خانه
ز با وجود ینون نکاند و تا ا بپا داشتهمناسب دارند نماز ر یه جاک یدوستان

بعد از انقالب .. ادامه دارد یھا بفضل الھ یریھا و دستگ یریالت و درگکمش
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 یدشت یست و سه سال از سناتور سابق مجلس علید بنام بیبچاپ رس یتابک
ه کچپ  یروھایتاب توسط نکن یر سئوال برده بود و ایامبر را زیه رسالت پک

و  ید! چند تن از علمایرس یداشتند بفروش م یادیز تیدر آن روزھا فعال
 سند!یبنو یتاب پاسخکن یا یه براکون دست بدامان استاد شدند یروحان

را » انت در گزارش تارخیخ«تحت عنوان  یتابکتاب کن یدر رد ا یطباطبائ
ز ید و بعدھا نیتاب منتشر گردکن یز جلد دوم ایبعد ن ینگاشتند و چند

تاب کسنده ینو یھا یاوه گوئیمستدل به  یه پاسخکد یجلدسوم بچاپ رس
 . ست و سه سال بودیب

 یتولد«منتشر شد بنام  یتابکر دراروپا یاخ یھا سال نیھم اتفاقا در
تابخانه کئس سابق ین شفا ریبنام شجاع الد یسنده آن فردیه نوک» گرید
 انینموده اد یتاب سعکن یه در اکسنده ینو. م شاه بودیزمان رژ در یمل
دروغ  د بایت و اسالم را تخطئه نمایحیت و مسیھودیاز جمله  یالھ

از  یبرخ. از اسالم را دارد یدرنشان دادن چھره بد یخود سع یھا یپرداز
شان یبه ا یطباطبائ یتاب به آقاکن یا و اروپا با فرستادن ایکدوستان در امر

داده  یده و اگر پاسخیجاد گردیا ÷یتاب موجکن یه با انتشار اکنوشتند 
ن یر اینجا بخصوص قشر جوان تحت تاثیه در اکرود  یم آن مینشود ب

ن ید« بانام یتابکتاب کن یاستاد در پاسخ به ا. رندیگ غات مسموم قراریتبل
ران داده نشد یمتاسفانه اجازه چاپ در ا یه نمودند ولیتھ» نافرجام یزیست

ه ک یتر بھبھانکاز دوستان بنام د یکیتاب توسط کن یاز ا یائ بناچار نسخه
ا برده شد یکا بود ابتدا به اروپا و سپس به امریکامر یدار فرزندش راھید یبرا

ران اجازه چاپ گرفت و یتاب در اکن یبعدھا ا. دیو در آنجا بچاپ رس
 یادیو مقاالت ز ھا کتاب البته استاد. مندان نھاده شد دردسترس عالقه

محدود  یتعداد اند و در افتهیاجازه انتشار نھا  آن تیثرکه اکاند  نگاشته
 ت درین سایدر اھا  آن تیثرکه خوشبختانه اکده یر گردیثکتوسط دوستان ت
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م یرکشان استاد و مفسر بزرگ قرآن یا. دارد مندان قرار ار عالقهیاخت
ر یاز دوستان جلسات تفس یر به ھمت بعضیاخ یھا سال ه درکباشند  یم
ر چند سوره ینون تفسکه تاکر چاپ شده یتاب تفسکشان جمع و بصورت یا

 . ه گرددیامل آن تھکبتوان مجموعه  یشاالله بزود باشد ان یدست م در
ھفته با مشقات  ب به چھل سال است نماز جمعه را ھریه قرکاستاد 

ت و آزار ین مورد اذین و معاندیمتعصب ینموده ھمواره ازسو برگزار یادیز
ن یشان بتوانند ایان نداشت اکت خداوند نبود امیعناداشته و اگر لطف و  قرار
 یھا ین زمان انجام دھند و باوجود دشمنیرا تا ا یفه مھم و بزرگ اسالمیوظ

دا ینشر پ یدید توحین عقایشمار بحمدلله ایب یھا تیار و محدوکنھان و آش
 یشور و حتکن نقاط یشان دردورتریا یھا و نوارھا ید یو س ھا کتاب رده وک

 ... . داده شده! ا نشریکشور دراروپا و امرکارج از در خ
 :دین صفحه برویی استاد به اھا کتاب برای مطالعه

http://www.aqeedeh.com/ebook/list_book.php?wriID=48 
 

http://www.aqeedeh.com/ebook/list_book.php?wriID=48
http://www.aqeedeh.com/ebook/list_book.php?wriID=48

	مختصرى از زندگینامه استاد سيد مصطفی حسينى طباطبائى
	مختصرى از زندگینامه استاد سيد مصطفی حسينى طباطبائى

