ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎد
ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب:

ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

ﺗﺄﻟﯿﻒ:

ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

ﻣﻮﺿﻮع:

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم – زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ – ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪﮔﺎن

ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر:

اول )دﯾﺠﯿﺘﺎل(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

دی )ﺟﺪی( ۱۳۹۴ﺷﻤﺴﯽ ،رﺑﯿﻊ اﻷول  ۱۴۳۷ﻫﺠﺮی

ﻣﻨﺒﻊ:

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
www.aqeedeh.com

اﯾﻤﯿﻞ:

book@aqeedeh.com

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ
www.mowahedin.com

www.aqeedeh.com

www.videofarsi.com

www.islamtxt.com

www.zekr.tv

www.shabnam.cc

www.mowahed.com

www.sadaislam.com

contact@mowahedin.com

ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ درﺳﺎل  ۱۳۱۴در ﺧﺎﻧﻮادهای
ﻣﺘﺪﯾﻦ و اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
اﯾﺸﺎن از ﻧﻮادﮔﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ از ﺳﺮان اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺪ ﻣﺎدرﯾﺸﺎن ﻋﻼﻣﻪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﺳﺘﺎد در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ!.
اﺳﺘﺎد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺪود ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آن روز ﻣﺪرک اﺟﺘﮫﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ھﺮﮔﺰ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺑﺮﺗﻦ ﻧﻨﻤﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد .و در ھﻤﺎن زﻣﺎن
ﺣﺘﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت زﯾﺎدی ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺖ و در
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در رد ﺑﺮ ﺑﮫﺎﺋﯿﺖ ﻧﻮﺷﺖ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮏ واﺟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻔﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺣﯿﺎء ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ از ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﻟﮫﯽ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و ﺑﻘﻮل ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺑﺴﯿﺎر
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ﻗﺪﯾﻤﯽﺷﺎن از ﺣﻮد ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺣﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎز را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮداﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺷﻨﯿﺪم در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬر و زﯾﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن دارد در
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﻓﺮﻣﻮد
ﯾﺲ ﯾﻌﻨﯽ ای ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺘﻮ و ...و ھﻤﺎن ﺣﺮفھﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺑﺎره ﺳﻮره
ﯾﺲ ..ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎج آﻗﺎ ﯾﺎ و ﺳﯿﻦ از ﺣﺮوف
ﻣﻘﻄﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ وی ﺑﺎ ﺣﺮف ﯾﺎ ﻧﺪا ﻓﺮق دارد و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻌﺪی را دادم و
اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﮐﺖ و ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻣﻦ ﻗﺪری ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ! ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ آور ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﯾﮏ ﻓﺮد ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ را ﮔﻮش
ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد!«.
آﺷﻨﺎ ﺷﺪن اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ در
آﻧﺠﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم از راهھﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺑﺤﺚھﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﺑﺴﻤﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ و دوری از ﺷﺮک
و ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺎلھﺎ
ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺮک آﻟﻮد و ﺧﺮاﻓﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺟﮫﻞ آﻧﺎن ﻧﮫﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ! اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ
ﺑﺮﻗﻌﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﮐﺘﺎب ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره اﺳﺘﺎد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ...» :ﺷﺐ آﻣﺪم ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪم ھﻤﺎن ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﭼﻪھﺎی
ﺧﻮد آﻣﺪه و دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺷﺪه در اداره ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺪھﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﯿﻪ را
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ﻓﮫﻤﯿﺪم وﻟﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺻﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .واﻋﻆ اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد از اﯾﻨﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻦ و
ﻓﺤﺎﺷﯽ ﮐﺮدن و ھﺮﺷﺐ از اﺛﺒﺎت وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ÷ دم زدن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم ﻣﮕﺮ
ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ÷ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! دﯾﺪم
ھﺮﺷﺐ ھﻤﯿﻦ ﺑﺴﺎط اﺳﺖ واﻋﻆ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آﻗﺎ اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺧﺪا و
ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﺑﺎورﻧﺪارﻧﺪﻗﺪری از ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﺴﯽ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ھﺮ
ﺷﺐ از وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ÷ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آﻗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ
ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر دادهاﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐھﺎ را از اﺛﺒﺎت وﻻﯾﺖ
و ﻟﻌﻦ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﯽ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ! ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ در ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ او ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﯿﺮان اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ او ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﯿﺮان
اﺳﺖ و از ﺷﻤﯿﺮان ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺎھﭙﻮر و اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ راه ﺑﺴﯿﺎر دور و درازی اﺳﺖ
ﺑﺮوﯾﺪ ﺷﻤﯿﺮان ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ
ﮐﺮدهاﯾﻢ اھﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ دارﻧﺪ؟ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ وی ﺟﻮاﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻓﺎﺿﻞ و از
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻤﯿﺮان و ﻧﻮادهی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ و دوﺳﺘﯽ
ﻋﻠﯽ÷ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را اوﻟﯿﻦ دوﺳﺘﺪار و ﭘﯿﺮو ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻠﯽ÷ ﻣﯽداﻧﺪ
و ﻋﻘﯿﺪهاش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﺗﺎﺑﻊ دﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺻﻞ دﯾﻦ و ﻧﻪ ﻓﺮع
دﯾﻦ«.
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
» ...آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮو ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ﻋﺪاوﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ
داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﯽ ﺳﻮاد از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ را ﺑﺎ ﭘﻮل ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
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در روز ﻧﻮزدھﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!! اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻤﺎن روز ﭼﻮن
از ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﻓﺎرغ ﺷﺪم ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻓﺎﺿﻞ و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺣﺪ راﺳﺘﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اﯾﺪه اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻢ اوﺑﺎش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ آن اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﺮد
ﺷﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
از ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از اﺻﺎﺑﺖ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮد
زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ«.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬر ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮد ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﻢ روﺣﺎﻧﯽھﺎ و دﮐﺎﻧﺪارن
دﯾﻦ ﺧﻄﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮروز اوﺑﺎش را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ََ
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ را ﮐﻪ در آن آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ﴿ :ف�
ْ
َ
َّ َ ٗ
ت ۡد ُعوا َم َع ٱ�ِ أ َحدا﴾ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ . ..ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﻣﺮاﺟﻊ
دﺳﺖ ﺑﺪاﻣﺎن درﺑﺎر و ﺳﺎواک ﺷﺪﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ را از ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻃﺎق ﻧﺼﺮت و ﻧﺼﺐ ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺷﺎه و
ﻓﺮح ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ھﻤﺎن آﺧﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
ﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻔﺖ( اﺳﺘﺎد ﺑﮫﻤﺮاه ﻋﻼﻣﻪ در ﺧﺎﻧﻪای در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﮐﻪ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب اذﯾﺖ و آزار ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻧﺎﭼﺎر آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺪﺗﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﺧﻮد در ﺗﺠﺮﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻋﻼﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن در
ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺗﻌﮫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺨﻮاﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﮫﻤﺮاه ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ھﺮ ھﻔﺘﻪ در ﻣﻨﺰل
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻼت و درﮔﯿﺮیھﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﮫﯽ اداﻣﻪ دارد ..ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
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ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪ ﺑﻨﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ
ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ
در آن روزھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪ! ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی و
روﺣﺎﻧﯿﻮن دﺳﺖ ﺑﺪاﻣﺎن اﺳﺘﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ!
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در رد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﮔﺰارش ﺗﺎرخ« را
ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺪ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺟﻠﺪﺳﻮم ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﯾﺎوه ﮔﻮﺋﯽھﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد.
اﺗﻔﺎﻗﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ دراروﭘﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻨﺎم »ﺗﻮﻟﺪی
دﯾﮕﺮ« ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻓﺮدی ﺑﻨﺎم ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ رﯾﺌﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻠﯽ در زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ادﯾﺎن
اﻟﮫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ دروغ
ﭘﺮدازیھﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ درﻧﺸﺎن دادن ﭼﮫﺮه ﺑﺪی از اﺳﻼم را دارد .ﺑﺮﺧﯽ از
دوﺳﺘﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﯽ÷ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ داده
ﻧﺸﻮد ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺳﺘﺎد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﺎم »دﯾﻦ
ﺳﺘﯿﺰی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم« ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﭼﺎپ در اﯾﺮان داده ﻧﺸﺪ
ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻧﺴﺨﻪاﺋﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎم دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪش راھﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮده ﺷﺪ
و در آﻧﺠﺎ ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﺮان اﺟﺎزه ﭼﺎپ ﮔﺮﻓﺖ و
دردﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻧﮫﺎده ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آنھﺎ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺪود
ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آنھﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در
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اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار دارد .اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺎد و ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ و ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻮره
در دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ انﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺑﺰودی ﺑﺘﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ آن ﺗﮫﯿﻪ ﮔﺮدد.
اﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺎت
زﯾﺎدی ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده ھﻤﻮاره ازﺳﻮی ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ و ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﺑﺎوﺟﻮد دﺷﻤﻨﯽھﺎی
ﻧﮫﺎن و آﺷﮑﺎر و ﻣﺤﺪوﯾﺖھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻧﺸﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺳﯽدیھﺎ و ﻧﻮارھﺎی اﯾﺸﺎن دردورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دراروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺮ داده ﺷﺪه!. ...
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﺘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮوﯾﺪ:
http://www.aqeedeh.com/ebook/list_book.php?wriID=48

