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چکیده: سّید مصطفی حسینی طباطبائی متولد سال ۱۳۱۴ 
کسانی هستند  است. او یکی از قرآنیان شیعه است؛ قرآنیان 
برخی  نقد  به  وی  می پردازند.  احادیث  افراطی  انکار  به  که 
که بیان گر متأثر بودن او از اهل تسنن  مبانی شیعه می پردازند 
اســـت. ایــشــان مسائلی مــانــنــد: تــوســل بــه اهــل بــیــت؟مهع؟ و 
ــارت اهــل بــیــت؟مهع؟ را صحیح نــمــی دانــد. بــرخــی اعــیــاد و  زیـ
اهل بیت؟مهع؟  شهادت  و  تولد  مانند:  شیعی  مناسبت های 
اضحی  عید  و  فطر  عید  فقط  او  می داند.  مــردم  ساخته ی  را 
عمل  اهل تسنن  فقه  به  وی  می داند.  اسالم  عید  را  )قربان( 
او در عربستان منتشر شده است  کتاب های  می کند و برخی 
به  اهل تسنن  و  عربستان  به  متعلق  وب سایت ها  برخی  و 
شده  ذکر  مــوارد  همه ی  می پردازند.  او  آثــار  الکترونیکی  نشر 
بیان گر تأثیر پذیری مصطفی حسینی طباطبایی از اهل تسنن 

می باشد.

شیعه،  قرآنیان  طباطبایی،  حسینی  مصطفی  کلیدواژهها: 
توسل، زیارت.
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مقدمه.  

کـه  در سـده های اخیـر در ایـران جریان هـای اصالحگـری دینـی بـه وجـود آمدنـد 

کـدام روش هـا و مبانـی خاصـی بـرای اصالحگری داشـتند. یکی از ایـن جریان ها،  هـر 

متولـد ۱۳۱۴  کـه  اسـت. سـیدمصطفی حسـینی طباطبایـی  قرآنیـان شـیعی  جریـان 

بـرای  کـه  کسـانی هسـتند  ایـن جریـان اسـت. قرآنیـان  افـراد  از  شمسـی اسـت یکـی 

احادیـث اهمیـت الزم را قائـل نمی شـوند و بسـیاری از احادیـث را جعلـی و ناصحیـح 

می داننـد. برخـی از آنهـا تعـداد محدودی از احادیث را صحیح می دانند و برخی دیگر 

ک اعتقـاد و عمـل می داننـد. هیـچ حدیثـی را صحیـح نمی داننـد و فقـط قـرآن را مـال

سـّید مصطفـی حسـینی طباطبائـی بـا نقـد مبانـی تشـیع و رد احادیـث، از برخـی 

گرفتـه اسـت. او بـا نقد افراطی عقاید شـیعی بـه مخالفت با آنها  عقایـد امامّیـه فاصلـه 

می پـردازد و قـرآن را مهم تریـن منبـع دریافـت عقایـد و احـکام الهـی می دانـد و بـه رد 

احادیـث شـیعی می پـردازد.

در نـگارش پیـش رو، بـه بررسـی حیـات علمـی او و تأثیرپذیـری او از اهل تسـنن 

کـه ایـن نگارش، درصـدد رد تمامـی افکار  پرداختـه می شـود. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت 

که از ایشـان آثاری مثل نقد سـلمان رشـدی  کتاب های ایشـان نیسـت چرا  و عقاید و 

کـه می توانـد قابل اسـتفاده باشـد. در این نگارش  و نقـد آراء خاورشناسـان وجـود دارد 
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بـه تأثیـر پذیـری ایشـان از اهل تسـنن اشـاره می شـود و در مـواردی بـه نقـد پرداختـه 

می شـود بنابرایـن، اشـکاالت موجـود بـه او، ناظـر بـه انحرافـات از مبانـی اصلـی تشـّیع 

است.

آشنایی با حسینی طباطبائی و حیات علمی او.  

سـّید مصطفـی حسـینی طباطبائـی در خانـواده ای متدیـن و اهـل علـم بـه دنیـا 

آمـد. جـّد او، سـّید محّمـد طباطبائـی از بنیانگـذاران نهضـت مشـروطّیت و مـادر وی 

نیـز دختـر میـرزا احمـد آشـتیانی اسـت.

کودکـی تحـت تربیـت و تعلیـم پدربـزرگ خویـش قـرار داشـت؛ پـس  وی از دوران 

گذرانـدن دروس عربـی و مقّدمـات اجتهـاد نـزد مرحـوم اسـتاد دهقـان، اصـول فقـه  از 

و فلسـفه را در محضـر جـّد خویـش آموختـه و در دوران جوانـی بنـا بـر تأییـد ایشـان بـه 

گردیـد. بنـا بـر اظهـار خـود، بیشـترین میـزان تحصیـالت دینـی او  مقـام اجتهـاد نائـل 

http://www.( کالس خصوصـی پـدر بزرگـش، میـرزا احمـد آشـتیانی بـوده اسـت در 

.)http://aqeedeh.com/author/48 و   mostafatabatabaie.net

گرد حـاج میـرزا یوسـف شـعار تبریـزی  حسـینی طباطبائـی را در تفسـیر قـرآن، شـا

کل قـرآن بـود و ایـن نـگاه  دانسـته اند. یوسـف شـعار مـروج »مسـتقل بـا لفهـم بـودن« 

گذاشـت.  تـا حـدی در او نیـز اثـر 

)http://www.quraniun.com/index.php/quranian1/mostafa-hosseini-tabataei(

سـعودی(  عربسـتان  بـه  متعلـق  وهابیـت  تبلیغـی  )سـایت  عقیـده  سـایت  البتـه 

که حسـینی طباطبائی در نوجوانی وارد حوزه ی علمیه ی قم شـده و در  گفته  چنین 

گرفتـه اسـت. وی هرگـز لبـاس  حـدود بیست سـالگی از علمـای آن روز مـدرک اجتهـاد 
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کشـف حقیقـت بـوده اسـت. او  روحانیـت بـر تـن نکـرده و همیشـه دنبـال تحقیـق و 

در جوانـی در جلسـات بهائیـت شـرکت و مباحثـات زیـادی بـا آنـان داشـته و در جوانـی 

 http://www.mostafatabatabaie.net( کتاب هایـی در رد بـر بهائیـت نوشـته اسـت

.)http://aqeedeh.com/author/48 و 

که در میان جامعه ی  که نماز جمعه یک واجب خداوندی اسـت  وی معتقد بود 

شـیعه بـه فراموشـی سپرده شـده و بایـد آن را احیـاء نمـود. بـه همیـن خاطـر از همـان 

موقـع بـه اقامـه ی آن اهتمـام داشـت و بـه قـول یکـی از یـاران بسـیار قدیمـی اش از 

حـدود چهـل سـال پیـش حتـی بـا دو نفـر نمـاز جمعـه می خوانـد. پـس از آشـنایی وی 

گـذر وزیـر و پـس از آن در منزلـی در خیابان  بـا برقعـی، نمـاز جمعـه را بـا هـم در مسـجد 

جمـال زاده تهـران می خواندنـد و پـس از آن نیز نماز جمعه های حسـینی طباطبائی با 

http://www.( یـا رانـش در منـازل افـراد و منـزل پـدری او در تجریش برگزار می گـردد

از  یکـی  متـن  از   .)http://aqeedeh.com/author/48 و   mostafatabatabaie.net

کـه از  کـه آن جلسـه مجلسـی اسـت  خطبه هـای نمـاز جمعـه او چنیـن معلـوم می شـود 

زمـان شـریعت سـنگلجی و برقعـی برقـرار بـوده و پـس از انقـالب، حسـینی طباطبائـی 

.)http://sadaislam.com/records/id/3053( سـخنران و محـور آن اسـت

کـه البتـه آثـار او نیـز مؤیـد آن اسـت ـ طباطبائـی در علـوم  ـ  بـه ادعـای سـایت او 

مختلـف اسـالمی از جملـه: فلسـفه، منطـق، اصـول فقـه، فقـه، حدیـث، تاریـخ و بـه 

کریـم تبّحـر داشـته و پیوسـته بـه تدریـس آن علـوم پرداختـه  خصـوص تفسـیر قـرآن 

اسـت. وی در زمینـه ی نقـد فرهنـگ، فلسـفه و مکاتـب مختلـف غربـی تبحـر خوبـی 

کـج اندیشـان بـا دالیـل و براهیـن موفـق بـوده اسـت.  داشـته و در نقـد روشـنفکران و 

خرافـات  و  »سـطحی نگری  بـا  مخالفـت  و  وحـدت«  و  »توحیـد  بـه  دعـوت  او  شـعار 
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http://aqeedeh. و   http://www.mostafatabatabaie.net( اسـت.  مذهبـی« 

)com/author/48

آثار سیدمصطفی حسینی طباطبائی.  

 http://www.( او  سـایت  در  آنهـا  متـن  و  طباطبائـی  حسـینی  آثـار  فهرسـت 

mostafatabatabaie. net/( وجـود دارد در ادامـه بـه معرفـی آثـار او پرداختـه می شـود 

ارائـه می شـود.  اثـر  کلیـات هـر  بـر  و توضیحـی اجمالـی 

کتاب ها.   .  

۱- راهـی بـه سـوی وحـدت اسـالمی: )ذی القعـده ۱۴۰۰ ق( در راسـتای سفارشـات 

کـرم؟ص؟ و امـام علـی؟ع؟ و سـایر پیشـوایان اسـالم بـر وحـدت و  کریـم و پیامبـر ا قـرآن 

کتـاب الهـی و سـّنت رسـول خـدا؟ص؟  نوشـته شـده اسـت. اّتحـاد در سـایه ی 

گـزارش تاریـخ: )ناشـر: چاپخـش، آخریـن چاپ ۱۳۶۶ ش( در سـه  ۲- خیانـت در 

کـه بـه ظاهـر  کتـاب ۲۳ سـال، علـی دشـتی  جلـد، پاسـخی اسـت متیـن و مسـتدل بــر 

ح زندگانـی حضـرت رسـول؟ص؟ و در حقیقـت در رّد نبـوت و رسـالت آن حضـرت  شـر

نگاشـته شـده اسـت.

۳- دیـن سـتیزی نافرجـام: )ناشـر: انتشـارات روزبـه، ۱۳۸۰ ش( در دفـاع از اسـالم 

کتـاب »تولـدی دیگر« اثر: شـجاع الّدین شـفا، که علیه ی  و توحیـد؛ پاسـخی اسـت بـر 

ادیـان الهـی و اعتـراض بـر جمهـوری اسـالمی تألیـف یافتـه اسـت. مؤلف در صـد و نود 

و چهـار صفحـه بـه دفـاع از اسـالم و ادیـان الهـی پرداخته اشـکاالت و شـبهات را پاسـخ 

داده است.
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۴- نقـد آثـار خاورشناسـان: )ناشـر: چاپخـش، ۱۳۷۵ ش( شـامل نقـد علمـی آثـار 

گلدزیهـر،  پطروشفسـکی،  لدکـه،  نـو  هم چـون  مشـهور  خاورشناسـان  از  تـن  بیسـت 

کربـن و … بالشـر، المنـس، لوئـی مـا سـینیون، ادوارد بـراون، هانـری 

آثـار  مهم تریـن  از  می باشـد  صفحـه  سـه  و  بیسـت  و  دویسـت  کـه  کتـاب  ایـن 

کتـاب در صفحـه ی اول سـایت او  حسـینی طباطبائی اسـت و حتـی تصویـر جلـد ایـن 

اسـت.  قابل رؤیـت 

»رهبـران  نـام  بـا  »توکلـی«  انتشـارات  را  کتـاب  )ایـن  بهـاء:  و  بـاب  ۵-ماجـرای 

کـرده اسـت(. پژوهشـی نو دربـاره ی بهائیگـری و  ضاللـت« در سـال ۱۳۷۸ ش چـاپ 

کتـاب از مأخـذ بابـی و بهائـی. مسـتند بـه چهـل و شـش 

کـه در آن سـابقه ی  ۶-دعـوت مسـیحیان بـه توحیـد: )چـاپ پیـام، ۱۳۷۹ ش( 

تثلیـث و چگونگـی نفـوذ آن در مسـیحّیت و آثـار زیان بـار آن مـورد بررسـی و تحقیـق 

گردیـده اسـت. گرفتـه و شـخصیت واقعـی و قرآنـی حضـرت مسـیح؟ع؟ معّرفـی  قـرار 

ح  شـر ش(   ۱۳۵۸ )تیرمـاه  یونـان:  منطـق  برابـر  در  اسـالمی  روشـنفکران   -۷

مبسـوطی اسـت بـر سـیر منطـق در عالـم اسـالم و نظـرات نّقـادان بـزرگ اسـالمی بـر 

اسـالمی. و  غربـی  نّقـادان  آراء  مقایسـه ی  باالخـره  و  ارسـطوئی  منطـق 

اسـالمی، ۱۳۷۲ ش(  دایرة المعـارف  بنیـاد  )ناشـر:  اسـالم:  دیـدگاه  از  بردگـی   -۸

تحقیقـی ارزشـمند پیرامـون بردگـی در دوران قبـل از اسـالم و در بیـن ملـل مختلـف 

و دسـتور اسـالم و رفتـار مسـلمین بـا اسـرای جنگـی، و آزادی بـردگان و اسـیران اسـت.

۹- شـیخ محّمـد عبـُده مصلـح بـزرگ مصـر: )ناشـر: انتشـارات قلم، اسـفند ۵۷ ش 

و پائیز ۶۲ ش( شـامل زندگی نامه، مبارزات، اندیشـه ها و همکاری ایشـان با مرحوم 



11۹ پذیریسیدمصطفیحسینیطباطباییازاهلتسنن رسیتأثیر بر

سـّید جمال الّدین اسـدآبادی.

انتشـار، چـاپ سـوم:  و دوم: شـرکت سـهامی  اّول  ۱۰-منهـای معنویـت: )چـاپ 

کاوش، اسـفند ۵۶ ش( اعتـراض گونـه ای اسـت بـر افول معنوّیـت در غرب و انحراف 

آن در شـرق و دعـوت مسـلمین بـه وحـدت و قیـام و حرکـت بـه سـوی معنوّیـت تحـت 

کتـاب و سـّنت. لـوای 

۱۱- اسـالم و بت هـای غـرب: )چـاپ شـمس، پاییـز ۵۹ ش( در ساده اندیشـی و 

غـرض ورزی هـای بـزرگان تفّکـر مـاّدی نسـبت بـه اسـالم و ادیـان الهـی نوشـته شـده 

اسـت.

کریـم: )نشـر ناشـر، ۱۳۶۲ ش( تحقیـق: عبدالـّرّزاق  ۱۲- اعجـاز عـددی در قـرآن 

گردیـده اسـت. کـه توسـط حسـینی طباطبائـی ترجمـه و تکمیـل  نوفـل مصـری 

کتاب نویسنده،  ۱۳- نقد آراء ابن سینا در الهیات: )نشر ناشر، ۱۳۶۱ ش( در این 

از سـخنان پـر  گوشـه ای  یـادآوری  بـا  آراء ابن سـینا را آورده، و  بـر  نظـرات معترضـان 

ارزش وی در الهیـات، بـه نقـد علمـی نظـرات آن حکیـم نامی در قاعـده ی »الواحد« و 

ع »معـاد« پرداخته اسـت. تفسـیر »نبـّوت« و موضـو

کـه در سـال ۱۳۶۸ ش بـه تعـداد هـزار  کتـاب  ۱۴-حقـارت سـلمان رشـدی: ایـن 

اثـر  ایـن  او در  کتـاب سـلمان رشـدی اسـت.  بـر  کلـی  گردیـده، نقـدی  نسـخه چـاپ 

کتـاب علمـی نیسـت تـا الزم باشـد بنـد بـه بنـد  کتـاب سـلمان رشـدی  کـه  کـرده  کیـد  تأ

گونه ای نوشـته شده اسـت؛ لذا حسـینی  گیـرد زیـرا به قول خودش رویا مـورد نقـد قـرار 

طباطبائـی فقـط بـه نقـد ترفندهـا و انگیزه هـای شـیطانی او پرداختـه اسـت )حسـینی 

طباطبائـی، ۱۳۶۸ ش، ص ۹(.
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کتـب حدیـث: )۱۳۷۹ ش( ضمـن یـادآوری نقـش مهـّم و مؤّثـر حدیـث  ۱۵- نقـد 

کـه از نظـر نویسـنده جعلـی  کریـم در معّرفـی اسـالم، برخـی از احادیـث  بعـد از قـرآن 

کشـیده شـده اسـت. اسـت، بـه نقـد 

تاریـخ  اسـت.  حدیـث«  کتـب  در  سـاختگی  روایـات  »بررسـی  اثـر  ایـن  دیگـر  نـام 

کتـاب  کـه پـس از مقدمـه آمـده ۱۴۲۱ ق مصـادف بـا ۱۳۷۹ ش اسـت.  کتـاب  نوشـتن 

لـوح فشـرده ی »عقیـده« عربسـتان  کتاب خانـه ی ملـی موجـود نبـود و از طریـق  در 

گردیـد. سـعودی مطالعـه 

امـام  )تفسـیر  القـرآن:  تفسـیر  مـن  علـی؟ع؟  عـن  روی  فیمـا  البیـان  فتـح   -۱۶

علـی؟ع؟( در ۱۳۸۲ شمسـی، ضمـن آوردن سـخنان ارجمنـدی از امـام علـی؟ع؟ در 

آثـار  آیـات قـرآن در  از آن حضـرت در تفسـیر  از آنچـه  کریـم، برخـی  بزرگداشـت قـرآن 

بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت. و  گـردآوری  ایـن مجموعـه  آمـده، در  اسـالمی 

و  بین النهریـن  فتـح  چگونگـی  در  راشـدین:  خلفـای  روزگار  در  ۱۷-بین النهریـن 

کـه مسـلمانان در ایـن پیکارهـا آغازگـر آشـوب و جنـگ نبودنـد  یـادآوری ایـن نکتـه 

برخـورد  اسـت.  می گرفتـه  صـورت  ایشـان  دشـمنان  ناحیـه ی  از  انگیـزی  فتنـه  و 

گـزارش تاریـخ و تأییـد محّققـان اسـالمی و غیـر  مسـلمانان بـا ملـل مغلـوب نیـز بنابـر 

کمـان قبلـِی هم کیـش آنـان بـوده اسـت. اسـالمی، مالیمـت آمیـز و منصفانه تـر از حا

کامـل در پیدایـش علم  ۱۸-بررسـی آراء اخبـاری و اصولـی: )۱۳۸۳ ش( تحقیقـی 

اصـول و شـرحی مبسـوط در آراء و نظـرات علمـای اخباری و اصولـی پیرامون حّجّیت 

قـرآن و حدیث.

کریـم: )۱۳۷۵ ش( تحقیقـی در معانـی باطنـی آیـات  ۱۹-معانـی باطنـی در قـرآن 
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کریم  کـه در حقیقـت پیام هـای معنوی اسـت که به طور اشـاری در قـرآن  قـرآن اسـت 

بـرای  این صـورت هرکـس  زیـرا در غیـر  بـر آن هـا داللـت دارنـد؛  آیـات  آمـده و سـیاق 

کـرد.  اثبـات مقاصـد خـود تحـت عنـوان باطـن قـرآن، اّدعاهـای خـالف قـرآن خواهـد 

هم چـون تأویـالت باطنّیـه و برخـی از متصّوفـه و … 

ح،  ۲۰-مراحل و منازل حج: )تهران، بهمن ۸۵( تقریر درس های او است در شر

کتاب فقهی و اسـتداللی اسـت. ماهیت، مراحل، منازل و اعمال حج. مباحث 

مقاالت.   .  

۱- »دفـاع از تعـّدد زوجـات اسـالمی«/ ۲- »سـه مـرز آفرینـش«/ ۳- »تفسـیر بیـان 

کالم رّبانـی«/ ۴- »اسـالم پذیـری ایرانیـان«/ ۵- »علـی؟ع؟، نماینـده ی  معانـی در 

عدالت و مروت در اسـالم« /۶- »در پاسـخ به ایرادات دکتر سـینا«/ ۷- »محکومیت 

هم جنس گرایـی« ۸- »مالحظـات نافرجـام درباره ی هم جنس گرایـی«/ ۹- »ثبات و 

ج«/ ۱۰- »زبان قوم نه فرهنگ ایشان«/ ۱۱- »پرتوی از دولت  حرکت در ذهن و خار

فرخنـده ی علـوی«/ ۱۲- »نقـد ایـراد نحـوی بـر قـرآن«/ ۱۳- »نقـد مقالـه ی »حجاب 

کربن  گردن« )۱ و ۲(«/ ۱۴- »اسـالم و اقطاب غربی«/ ۱۵- »هانری  و پوشـش سـر و 

از سـخنان مخالـف نیسـت!«/۱۷-  را هـراس  گاه  آ باطنی گـری«/ ۱۶- »مسـلمان  و 

»قـرآن در روزگار نـو«/ ۱۸- »حافـظ در میـان موافقـان و مخالفانشـان«/ ۱۹- »اسـالم 

تروریسـم را محکـوم می کنـد«/ ۲۰- »تسـامح و شـدت عمـل در اسـالم«/ ۲۱- »وحـی 

نـو در فرهنـگ  قدسـی«/ ۲۲- »بـا فرهنـگ اسـالمی سـتیزه نکنیـد«/ ۲۳- »حیـات 

اسالمی«/ ۲۴- »اجتهاد در برابر نص«/ ۲۵- »مبانی تغییر احکام«/ ۲۶- »نوگرایی 

در اجتهـاد«/ ۲۷- »بیـان حقیقـت دربـاره عزاداری هـای نامشـروع«/ ۲۸- »قـرآن و 
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فراموش شـده«/۳۰-  و  انقالبـی  نمـاز  جمعـه  »نمـاز   -۲۹ پیامبـران«/  دربـاره ی  غلـو 

کـم کنیـم«/ ۳۱- »ویژگی هـای بـازار اسـالمی«/ ۳۲- »وحـی  »فاصله هـا را از علـی؟ع؟ 

قدسـی نـه وحـی نفسـی«/ ۳۳- »پیونـد دیـن و حکومـت«/ ۳۴- »علـّی بیـن التقصیـر 

و الغلـّو«/ ۳۵- »خـدا و پیامبـران در تـورات و انجیـل و قـرآن«/ ۳۶- »آیـا سـجده بـر 

غیـر زمیـن جایـز اسـت؟«/ ۳۷- »رمـِز عجـب!«/ ۳۸- »محّمـد؟ص؟ پیامبـر رحمـت و 

شمشـیر«/ ۳۹- »پاسـخ بــه شـبهات«/ ۴۰- »رفع اشـتباه و دفع افتراء!«/ ۴۱- »قرآن 

بـدون حدیـث هـم قابل فهـم اسـت«/ ۴۲- »رسـول خـدا؟ص؟ و تبییـن آیـات«/ ۴۳- 

»زن در آیین زرتشتی و بهائی«/ ۴۴- »مسئولّیت و ایمان«/ ۴۵- »نامه ی سرگشاده 

بـه مراجـع تقلیـد«/ ۴۶- »پاسـخ بـه اشـکاالت مذهبـی نسـل جدیـد«/ ۴۷- »دفـاع از 

شمشـیر اسـالم«/ ۴۸- »بـه سـوی خـدا«/ ۴۹- »در پاسـخ ایـراد نحـوی بـر قـرآن«/ 

مقالـه:  سـه   -۵۲ مـا«/  دیـدگاه  از  زرتشـت  »آییـن   -۵۱ مف تـری«/  پاسـخ  »در   -۵۰

»انگیـزه ی پژوهـش علمـی در تمـّدن اسـالمی«، »چنـد قـرن سـکوت« و »مسـلمانان و 

کریـم«/ ۵۴- »نقد روشـن فکری دینی«/ ۵۵-  افـراط و تفریـط«/ ۵۳- »دفـاع از قـرآن 

»اسـالم سـتیزی معاصـر«/ ۵۶- »نقـد نظرّیـه ی پلورالیسـم دینـی«/۵۷- »مالحظاتـی 

ین/ ۵۹-  گرایانـه در قرآن«/ ۵۸- »نقد ترجمـه ی و قعُة ِصّفِ دربـاره ی رویکـرد انسـان 

کـه در فهرسـت منتشـر شـده در سـایت  نقـد ترجمـه ی الغـارات. بسـیاری از مقاالتـی 

ایشـان ذکـر شـده اسـت، در بخـش مقـاالت یـا قسـمت های دیگـر سـایت موجـود نبـود 

کنیـم. تـا دانلـود و بررسـی 

سایت.   .  

ــر اســـت: ــ  وب ســـایـــت »ســیــد مــصــطــفــی حــســیــنــی  طــبــاطــبــائــی« بـــه آدرس زی
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کتاب هـا، مقـاالت و آرشـیو صوتـی و تصویـر سـخنان او، بـه همـراه  در ایـن سـایت 

گالـری تصاویـر و فهرسـت آثـار و نیـز ایمیـل وی جهـت برقـراری ارتبـاط و مکاتبـه و 

کتاب هـا و مقـاالت قابلیـت دانلـود داشـته و هنـگام بارگیـری آنـان در  … وجـود دارد. 

کتـاب یـا مقالـه داده شـده اسـت تـا  کوتـاه، توضیحـی دربـاره ی آن  یکـی دو جملـه ی 

گـردد. گاه  خواننـده قبـل از دریافـت اثـر از محتـوای اجمالـی آن آ

کنون در سـایت موجـود و قابل دریافت  کتـاب و چهـل و چهـار مقالـه، هم ا بیسـت 

کتاب هـای او از  کـه در مقابـل هـر اثـر قابل مشـاهده اسـت  اسـت. طبـق آمـار بازدیـدی 

حـدود چهـار هـزار و هفتصـد بـار تـا هشـت هزار و هشـتصد بار مشـاهده و مقـاالت او نیز 

از حـدود چهـار هـزار و چهارصـد بـار تـا هفـت هـزار و هشـتصد بـار بازدید گردیده اسـت. 

کـه میـزان واقعـی ایـن بازدیدهـا همـواره کم تـر از آن عددی اسـت که  البتـه می دانیـم 

در سـایت مشـاهده می شود.

در قسـمت »دربـاره« مختصـری دربـاره ی وی توضیـح داده شـده و بـه طـور بسـیار 

اجمالـی ایشـان معرفی شـده اسـت.

دربـاره ی  او  سـخنان  تصویـری  فایل هـای  نیـز  ویدئوهـا«  »گالـری  قسـمت  در 

کثـر ایـن سـخنان در دفتـر  گـون آمـاده مشـاهده و بارگیـری اسـت. ا گونا موضوعـات 

ایـراد و ضبـط شـده اسـت.  کار وی  مطالعـه و 

بخشی از این ویدئوها عبارت است از:

پرسـش هایی دربـاره ی بهائّیـت، پاسـخ بـه بهـرام مشـیری دربـاره ی اهـل رده، 

پاسـخ بـه نامه هـا، آیـا بابّیـه یـک نهضـت اعتراضـی بـود؟ امـام حسـین؟ع؟ و مبـارزه 
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بـا ظلـم، انصـاف داشـته باشـیم، اصـول تفسـیر قـرآن، روشـنفکران دینـی و مسـئله ی 

همجنسـگرایی، روزهـا فکـر مـن ایـن اسـت و شـب ها سـخنم، چگونـه از پیامبـر؟ص؟ 

کنیـم؟ چنـد سـؤال اساسـی دربـاره ی دیانـت، پاسـخ بـه قرآن پژوهـی مغرضانـه  دفـاع 

)راه درسـت در زندگی، شـبی از شـب های رمضان، بهرام مشـیری و نقد روشـن فکری 

دینـی! دینـداری و رفـاه اجتماعـی، در اعتـراض بـه نسل کشـی در میانمار، ذات اسـالم 

آقـای حسـینی  قلمـداران، خـّط مشـی  برقعـی و مرحـوم  چیسـت؟ دربـاره ی مرحـوم 

را مهـار  زندگـی، خشـونت  انسـان و حقیقـت  بـه مبلـغ مسـیحی،  پاسـخ  طباطبائـی، 

تروریسـم  قـرآن،  حّقانّیـت  حدیـث،  دربـاره ی  مصاحبـه  چیسـت؟  معنویـت  کنیـم، 

از  انتقـاد  اشـاعره، معتزلـه، شـهادت علمـی، در  امـروز، عالـم روحانـی،  و مسـلمانان 

برنامـه ی افـق )صـدای آمریـکا(، دربـاره ی حضرت فاطمـه؟اهع؟ و اهل بیت؟مهع؟، درد 

کتـب حدیث، تعـارض نظریه ی  کتـاب نقد  دلـی بـا شـما، در نقـد بهاییـت، در دفـاع از 

تکامـل و بـاور بـه وجـود خـدا و غیـره. 

کـه زوایـای فکـری او بـا دیگـر علمـاء شـیعه  آنچـه بـه نظـر مهـم می آیـد ایـن اسـت 

گـر کسـی بـدون اطـالع از نظـرات  و آراء شـاذ وی اصـاًل در سـایت، مؤکـد نشـده اسـت و ا

کـه  گرایـش فکـری او بـه اهل تسـنن، سـراغ سـایت بـرود، احسـاس می کنـد  شـاذ وی و 

او نیـز دانشـمندی چـون دیگـر دانشـمندان شـیعه اسـت. 

سخنرانی ها. . .  

که روزهای جمعه، نماز جمعه را در منزل پدری  حسینی طباطبائی سال ها است 

موضوعی  سخنرانی  آن  خطبه های  در  و  کرده  برگزار  آشنایان  و  دوستان  منزل  یا 

فایل های صوتی، هفته ای یکی دو  این  از  گفته ی خودش در یکی  بنابر  می کند. 
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. )http://sadaislam.com/records/id/3048( شب هم جلسه تفسیر قرآن دارد

و  شـده  بارگـذاری   sadaislam.com سـایت  در  سـخنرانی ها  از  بسـیاری  صـوت 

کرده انـد(. البتـه بخـش  امـکان دانلـود دارد )در ایـن سـایت وی را بـا لقـب عالمـه یـاد 

سـایت  از  سـخنرانی ها  دریافـت  و  تکمیل نشـده  هنـوز  خـودش  سـایت  آرشـیوصوتی 

حسـینی طباطبائـی فعـاًل امـکان نـدارد. 

کرده است، عبارتست از: که درباره ی آنها سخنرانی  برخی موضوعاتی 

فهـم قـرآن، مـرده پرسـتی، اربعیـن، بازگشـت به قـرآن، بدعت، دربـاره ی حضرت 

زهـرا؟اهع؟، دیـن خالـص، نقـد احادیـث، وحدت، عاشـورا، افراط و تفریـط و غیره.

رابطه ی حسینی طباطبائی با برقعی. .

گردان و مالزمـان برقعـی بـوده  حسـینی طباطبائـی از دوسـتان و بـه تعبیـری شـا

اسـت. در رابطـه بـا نقطـه ی آغـاز آشـنایی حسـینی طباطبائـی بـا برقعـی دو مطلـب از 

کـه هـر دو را سـایت عقیـده آورده اسـت. حسـینی طباطبائی  قـول خودشـان نقل شـده 

کـه درس تفسـیر قـرآن  گـذر وزیـر عالمـی هسـت  کـه شـنیدم در مسـجد  کـرده  تعریـف 

کـردم و دیـدم او >یـس< را بـه )ای محمـد قسـم بـه تـو( تفسـیر  دارد، شـبی شـرکت 

می کنـد. بعـد از ختـم جلسـه نـزد او رفتـم و گفتـم حـاج آقـا یـا و سـین از حـروف مقطعه 

هستند و »ی« با حرف یا ندا فرق دارد و توضیحات بعدی را دادم. برقعی هم چنان 

گفـت: بلـه شـما درسـت  کـرده و  گـوش داد و و بعـد از صحبت هـای مـن قـدری فکـر 

کـه یـک روحانـی سـخنان  می گوییـد! ایـن بـرای حسـینی طباطبائـی تعجـب آور بـود 

گـوش دهـد و بپذیـرد. یـک فـرد لبـاس شـخصی را 

کـه در مسـجد مـا واعظـی چنـد شـب فقـط در اثبـات والیـت  کـرده  برقعـی هـم نقـل 
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کـرد. پـس از اعتـراض مـن مبنی بـر اینکه مگر کسـی منکر والیت  علـی؟ع؟ سـخنرانی 

شـده اسـت؟ معلـوم شـد بانـی مجلـس چنیـن درخواسـتی داشـته و علـت آن را چنیـن 

گفـت: سـید مصطفـی!  کیسـت؟  گفتـم:  کـه تازگـی یـک نفـر سـنی شـده،  کـرد  ح  مطـر

کن شـمیران اسـت.  شـما او را نمی شناسـید او سـا

گفتـه تـا آن وقـت مـا سـید مصطفـی را نمی شـناختیم بعدهـا معلـوم شـد  برقعـی 

کـه بـه هیچ وجـه  کنین شـمیران اسـت  او جوانـی دانشـمند و محققـی فاضـل و از سـا

منکـر والیـت و دوسـتی علـی؟ع؟ نیسـت بلکـه خـود را اولیـن دوسـتدار و پیـرو حقیقـی 

کـه علـی؟ع؟ تابـع دین اسـت نـه اصل دین  علـی؟ع؟ می دانـد و عقیـده اش آن اسـت 

.)http://aqeedeh.com/author/48( ع دیـن و نـه فـر

گفته انـد  داشـته اند.  تأثیـر  یکدیگـر  روی  بـر  شـخصیت  دو  ایـن  معتقدنـد  برخـی 

ح  گـذر وزیـر بـه مطـر از امکانـات برقعـی در مسـجد  بـا اسـتفاده  حسـینی طباطبائـی 

جرگـه ی  از  برقعـی  خـروج  بـر  منفـی،  اثرگـذاری  بـا  و  می پرداختـه  خویـش  سـاختن 

اسـت.  بخشـیده  سـرعت  سـلفی گری  دام  بـه  وی  ورود  و  شـیعیان 

)http://www.quraniun.com/index.php/quranian1/mostafa-hosseini-tabataei(

برقعـی در برخـی آثـارش بـه تناسـب بحـث، از حسـینی طباطبائـی و آثـارش یـاد 

و او را بـا القابـی ماننـد »بـرادر مفضـال مـا جنـاب اسـتاد سـید مصطفـی طباطبائـی« 

کـرده اسـت )برقعـی، عـرض اخبـار اصـول بر قـرآن و عقول، ص ۸۰( حسـینی  تمجیـد 

طباطبائی نیز در برخی آثارش از او به »عالمه برقعی« نورالدین چهاردهی از حسینی 

طباطبائـی بـه عنـوان یـار غـار ابوالفضـل برقعی نـام می برد که البتـه در مراتب دانش، 

بیـش از برقعـی رنـج بـرده اسـت« )نـک: چهاردهـی، وهابیـت و ریشـه های آن، ص 



127 پذیریسیدمصطفیحسینیطباطباییازاهلتسنن رسیتأثیر بر

.)۲۱۱

موارد نشان دهنده ی تأثیر گرفتن حسینی طباطبائی از اهل تسنن .  

خـاص،  امـور  برخـی  در  فقـط  برقعـی  خـالف  بـر  طباطبائـی  حسـینی  مصطفـی 

تشـیع  بـه  را  پایبنـدی خـود  مبانـی،  و  اصـول  و در  اسـت  زده  سـخنان وهابی پسـند 

اسـت. داده  نشـان 

که در سـایت او قابل مشـاهده اسـت، وی ضمن رفع اتهام  در یک فایل تصویری 

کـرده و  کیـد  وهابـی بـودن از قلمـداران و برقعـی دربـاره ی خـود نیـز همیـن مسـأله را تأ

کـه مـا از جهـات متعدد با این ِفَرق )سـلفیه و وهابیت( تفاوت عقیده  تصریـح می کنـد 

کـردن صفات  داریـم. سـپس بـه اختالفـات توحیـدی بـا آنـان از جملـه حمـل بـه ظاهر 

کید می کند:  کـه منجـر بـه مرکـب دانسـتن ذات حق می شـود، اشـاره کرده و تأ خداونـد 

»در مسـأله ی تفـاوت میـان صحابـه و تفاضـل، مـا حضـرت امیـر و اهل بیـت؟مهع؟ را 

بـآل  یقـاُس  »ال  فرمـوده:  نهج البالغـه  در  امیـر؟ع؟  حضـرت  خـود  می دانیـم.  افضـل 

 .)http://media.tabatabaienet/video1909( »محمـد احـد مـن هـذه االمـة

خـود  مشـی  خـط  بـه  دل،  درد  ضمـن  طباطبائـی  حسـینی  دیگـری  ویدئـوی  در 

کـه در آثـار او همـواره مالیمـت بـر شـدت و توهیـن و  اشـاره کرده و چنیـن بیـان مـی دارد 

گفته ی خود هیچ گاه توهینی به بزرگان اسـالم نکرده اسـت و حتی  … غلبه دارد. به 

وقتـی کسـی مثـل عالمـه طباطبائـی توسـط برخـی افراد مـورد توهین قـرار گرفت، وی 

کـرده و در سـایت او نیـز منعکـس شـده اسـت. او تصریـح می کنـد: دفـاع 

اهل بیـت  بـه  هسـتم.  آزاداندیـش  مسـلمان  یـک  مـن  کـه  کنـم  عـرض  ضمنـًا 

باشـم.  آنهـا  پیـرو  کـه  می دانـم  خـودم  افتخـار  و  عالقمنـدم  فوق العـاده  پیامبـر؟مهع؟ 
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بنابرایـن نـه سـنی هسـتم و نـه وهابـی و نـه ضـد اهل بیـت رسـول خـدا؟ص؟. از ایـن 

اهل بیـت  دوسـتدار  و  می دانـم  محقـق  آزاداندیـش  مسـلمان  یـک  را  خـودم  جهـت 

که از صدر اسـالم از جاده ی  پیامبر؟مهع؟ و احترام می گذارم به همه ی مسـلمان هایی 

 .)http://media.tabatabaienet/video1908( نشـده اند  ج  خـار حقیقـت  و  حـق 

»دین سـتیزی  و  تاریـخ«  گـزارش  در  »خیانـت  کتاب هـای  ذکـر  بـا  ادامـه  در  وی 

نافرجـام و پاسـخ بـه شـبهات دکتـر سـینا« و … اعـالم می کند که تمـام نیرویش را برای 

کرده و او جواب  کسـی اهانت به علی؟ع؟  گذاشـته اسـت و اخیرًا  دفاع از اصل اسـالم 

 .)http://media.tabatabaienet/video1908( اسـت  داده 

گرایش های فکری حسینی طباطبائی  که بسیاری از  ذکر این مطلب مهم است 

سخنرانی های  در  می شود،  دیــده  کم تر  او  مقاالت  و  کتب  در  که  اهل تسنن،  به 

که ورجانی درباره اش می گوید:  شفاهی او یافت می گردد. شاید به همین دلیل است 

کند جناب آقای مصطفی حسینی طباطبائی  که اذعان  »… جای بسی تأسف است 

"اسالم شناس و مفّسری" است که حتی این جسارت را ندارد تا اعتقادات واقعی خود 

.)http://h-varjani.blogfa.com/post-44.aspx( »!را مکتوب نماید

ح  وی علـت ایـن مسـأله را تـرس از نّقـادی عالمانـه آراء حسـینی طباطبائـی مطـر

مکتوبـات  در  او  کـه  می کنـد  اعـالم  رسـیدیم،  آن  بـه  نیـز  مـا  کـه  همان طـور  و  کـرده 

منتشرشـده ی عمومـی خـود، بـه مطالـب دوپهلـو می پـردازد، امـا در مقابـل، هنـگام 

سـخنرانی در جلسـات خصوصـی، بـا شـّدتی هرچـه تمام تـر بـه اعتقادات اصیل شـیعه 

کـه شـنوندگان ایشـان در ایـن جلسـات  حملـه ور می شـود. علـت آن هـم ایـن اسـت 

از اطالعاتـی سـطحی دربـاره ی اعتقـادات شـیعه برخوردارنـد.  )متأسـفانه( 



12۹ پذیریسیدمصطفیحسینیطباطباییازاهلتسنن رسیتأثیر بر

.)http://h-varjani.blogfa.com/post-44.aspx(

در هـر صـورت، چـاره ای نیسـت جـز آنکـه مـا نیـز بـر اسـاس آثـار و مکتوبـات ایـن 

کنیـم. بـا ایـن حسـاب مـا او را سـنی نمی دانیـم ولـی تمایـالت  شـخصیت او را ارزیابـی 

فکری او به اهل تسـنن در برخی مسـائل مهم نیز قابل انکار نیسـت. در اینجا برخی 

گرایـش بـه اندیشـه های اهل تسـنن دارد را بـدون نقـد و پاسـخگوئی  کـه  سـخنان او 

نقـل می کنیـم: 

ــــت تــکــویــنــی و تــوســل به .   .   ــارت، والی ــ ــون زیـ تــردیــد در مــســائــلــی چـ
اهل بیت؟مهع؟ 

نفـی  صراحـت  بـه  را  والئـی  مسـائل  برقعـی  ماننـد  هیـچ گاه  طباطبائـی  حسـینی 

مثـاًل: اسـت.  زده  مباحـث  ایـن  بـه  طعنه هایـی  آثـارش  در  امـا  اسـت،  نکـرده 

بـه  تـا  شـبیه ترند  انـواع  اربـاب  بـه  مـا  میـان  در  مذهبـی  پیشـوایان  و  امامـان   …

راهنمایـان زندگـی، بـه همیـن دلیـل در نیازهـا رو بـه سـوی آنـان داریـم و برای ایشـان 

عـالوه بـر والیـت دینـی، تصـرف والیتـی و والیـت تکوینـی! قائـل هسـتیم و بیشـتر از 

روی آوردن بـه مسـاجد بـه سـوی قبـور آنهـا »شـِدّ رحـال« می کنیـم و خانه هـای خدا را 

گورهـا را بـا زر و سـیم زینـت نمـوده  کرده ایـم و  خالـی گذاشـته مقابـر بنـدگان خـدا را پـر 

زاری  و  و حاجـت می طلبیـم  اسـتغاثه می نماییـم  و  آنهـا طـواف می کنیـم  دور  بـه  و 

کـه پیغمبـر مـا محمـد؟ص؟  می کنیـم و یـاری می جوییـم … و ایـن مبالغه هـا همانسـت 

کـرد، و قـرآن او و سـنت او و زندگـی او سراسـر از ایـن نبـرد  سـال ها بـر ضـد آنهـا مبـارزه 

حکایـت می کنـد )حسـینی طباطبائـی، ۱۳۷۸ ش، ص ۴۹ تـا ۵۱(.

کـه می گوینـد: »امـام و  کـرده  او در پاورقـی همیـن مطلـب بـه ایـن سـخن اعتـراض 
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کائنـات را  کنـد در هـر چیـز تأثیـر و نفـوذ می نمایـد و  و لـّی حـق، چـون بخواهـد و میـل 

خاضـع می سـازد«. وی ایـن اعتقـاد را خـالف آیـه ی پنجـاه و شـش سـوره ی قصـص 

ْحَبْبـَت َوَلکـّنَ اهَّلَل یْهـِدی َمـْن یَشـاُء< 
َ
ـک ال َتْهـِدی َمـْن أ کـه می فرمایـد: >ِإّنَ می دانـد 

کسـی را  کـرد لیکـن خـدا هـر  کـه را دوسـت داشـته باشـی هدایـت نتوانـی  یعنـی: تـو هـر 

بخواهـد هدایـت می کنـد! هم چنیـن چنیـن عقایـدی را مخالـف آیاتـی ماننـد پنجـاه 

َنـا َنِذیـٌر ُمِبیـٌن< 
َ
َمـا أ یـاُت ِعْنـَد اهَّلِل َوِإّنَ

ْ
َمـا ال سـوره ی عنکبـوت دانسـته اسـت: >ُقـْل ِإّنَ

یعنـی: بگـو: آیـات فقـط نـزد خـدا و قـدرت او اسـت و مـن، تنهـا بیم دهنـده ای هسـتم 

کـه آشـکارا اعـالم خطـر می کنـم«. او معتقد اسـت از این آیات در قرآن فراوان اسـت اما 

مـا بـا جسـارت تمـام، ایـن محکمـات را تأویـل می کنیـم )حسـینی طباطبائـی، ۱۳۷۸ 

ش، ص ۴۹ تـا ۵۱(.

کسـی صادر  که از چه  باید افزود جمالتی مانند جمله فوق، نیازمند بررسـی اسـت 

گوینـده در چـه درجـه اعتبـار و حجیـت اسـت؟ آیـا ایـن سـخن ریشـه در  شـده و حـرف 

گـر هـم سـخنی فرضـی اسـت، شـبیه بـه ایـن  قـرآن و نقـل صحیـح دارد یـا خیـر؟ و … ا

فرضیـات را زیـاد می تـوان سـاخت و بـه نقـدش پرداخـت. 

که در مشهد فرزندشان  کسانی  حسینی طباطبائی در یکی از سخنرانی هایش به 

شفا می گیرد و آن را به امام رضا؟ع؟ نسبت می دهند انتقاد کرده و آن را خیال شخص 

می داند در حالی که خداوند فرموده: »ما بکم من نعمة فمن اهَّلل« و لذا او آن شخص را 

 . )http://sadaislam.com/records/id/3312( گرفتار استدراج الهی می داند

ایـن سـخن او در حالـی بیـان می شـود که همه شـیعیان و محبیـن اهل بیت؟مهع؟، 

کراماتـی می کنـد. آنکـه  کـه بـه قـدرت الهـی  امـام رضـا؟ع؟ را حجـت خـدا می داننـد 
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امـام  وسـیله ی  بـه  کـه  اسـت  خداونـد  ایـن  کـه  می دانـد  هـم  یافتـه  شـفا  فرزنـدش 

ایـن  در  همه جـا  از  بیـش  الهـی  نعمت هـای  اسـت.  داده  شـفا  را  فرزنـدش  رضـا؟ع؟ 

می شـود. نـازل  مطهـر  حرم هـای 

بـه بحـث »غلـو« و  گریـزی  نیـز ضمـن  از مقاالتـش  پایانـی یکـی  وی در خطـوط 

کـه  ح می کنـد  حساسـیت اسـالم در بحـث توحیـد و شـرک، ایـن روایـت نبـوی را طـر

فرمـود: »ال َتْرَفعونـی َفـوَق َحقـی فـان اهَّلَل اتخذنـی عبـدًا قبَل ان َیتِخَذنی نبیًا« )شـیخ 

صـدوق، ۱۳۷۸ ق، ج ۲، ص ۲۰۱( یعنـی: »مـرا از آنچـه حـق من اسـت باالتر نبرید که 

کیـد  گیـرد، بـه بندگـی گرفتـه اسـت. سـپس تأ خداونـد پیـش از آنکـه مـرا بـه پیامبـری 

»التتخـذوا  فرمـود:  خویـش  عمـر  واپسـین  روزهـای  در  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  می کنـد 

قبـری قبلـًة و ال مسـجدًا« )شـیخ صـدوق، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۱۷۸( یعنـی: قبـر مـرا 

ع زیـارت در شـیعه را  قبلـه و مسـجد قـرار مدهیـد؛ و از ایـن روایـات خدشـه بـه موضـو

هدف قرار می دهد )حسـینی طباطبائی، »تسـامح و شـدت عمل در اسـالم«، ص ۱۱، 

برگرفتـه از سـایت طباطبائـی(.

اسـالمی  فـرق  میـان  اختـالف  عـدم  بـه  عبـادت  توحیـد  بحـث  در  هم چنیـن  او 

کـه نمـاز و قربانـی و طـواف و عکـوف و  پرداختـه و از آیـات قـرآن اسـتخراج می کنـد 

نـذر، همگـی اختصـاص بـه خـدای تعالـی دارد )حسـینی طباطبائـی، راهـی بـه سـوی 

وحـدت اسـالمی، ص ۹۳( او ضمـن بیـان برخـی روایـات شـیعی در ایـن زمینه، بدون 

اشـاره بـه اختـالف فتـاوی علمـا و ادلـه مدافعـان، می نویسـد: 

که عوام شـیعه در اطراف  کردند  گر کسـی از علماء و برادران اهل سـنت، مالحظه  ا

ایـن  امثـال  و  می نماینـد  نـذر  و  قربانـی  قبـر  صاحـب  بـرای  یـا  می کننـد  طـواف  قبـور 



، سال ششم، شماره ی یازدهم، بهار و تابستان 1۳21۳۹۸

که این امور ناپسـند موافق با آثار اهل بیت؟مهع؟  انحرافات، باید توجه داشـته باشـند 

و مذهـب ایشـان نیسـت و هم چنیـن ربطـی بـه فتـاوای مجتهدان بزرگ شـیعی ندارد 

زیـرا آنهـا بـه حرمـت ایـن اعمـال در کتـب خـود تصریـح کرده انـد )همـان، ص ۹۴(.

ایـن  امثـال  نیـز  اهل تسـنن  عـوام  میـان  در  کـه  می کنـد  اشـاره  سـپس  البتـه 

می شـود. دیـده  بسـیار  مشـایخ  و  اقطـاب  قبـور  سـر  بـر  خالف کاری هـا 

آیـه ی صـد و دوازده  بـه  بـا اسـتناد  حسـینی طباطبائـی در نوشـته ی دیگـر خـود 

گفـت: »مـن چـه  کاُنـوا یْعَمُلـوَن< یعنـی: نـوح  سـوره ی شـعراء >قـاَل َو مـا ِعْلمـی ِبمـا 

و  می رسـاند،  را  نـوح  حضـرت  علـم  عـدم  کـه  داشـته اند؟«  کاری  چـه  آنهـا  می دانـم 

کـه عـدم شـناخت حضـرت ابراهیـم را نسـبت  آیـه ی بیسـت و پنـج سـوره ی ذاریـات 

کـه بی اطالعـی  بـه فرشـتگان الهـی می رسـاند و حتـی آیـه ی صـد و یـک سـوره توبـه 

ْهـِل اْلَمدیَنِة َمَرُدوا 
َ
رسـول خدا؟ص؟ را نسـبت بـه منافقـان مدینه بیان می دارد >َو ِمْن أ

گروهـی سـخت بـه  فـاِق ال َتْعَلُمُهـْم َنْحـُن َنْعَلُمُهـم <: و از اهـل مدینـه )نیـز(،  َعَلـی الّنِ

نفـاق پـای بندنـد. تـو آنهـا را نمی شناسـی، ولـی مـا آنهـا را می شناسـیم، اثبـات می کند 

و  داشـته اند  محـدودی  دانـش  دنیـا  در  کـرم؟ص؟  ا رسـول  حتـی  و  الهـی  رسـوالن  کـه 

گاه تر  سـپس می گویـد وقتـی در دنیـا علمشـان محـدود باشـد مسـلمًا درجهان دیگـر ناآ

خواهنـد بـود و بـه داسـتان مـرگ صدسـاله حضـرت عزیـر و عـدم اطالعـش از مـدت 

زمـان مرگـش و … )البقـره، ۲۰۴( اسـتناد می کنـد )حسـینی طباطبائـی، »قـرآن و غلـو 

گفتـه نمانـد ایـن  دربـاره ی پیامبـران«، ص ۲ تـا ۵، برگرفتـه از سـایت طباطبائـی( نا

سـخن حسـینی طباطبائـی اشـتباه اسـت زیـرا بـه تصریـح آیـه ی ۲۲ سـوره ی ق حتـی 

منکـران نیـز پـس از مـرگ مطلع تـر از دنیا می شـوند، چه برسـد بـه انبیاء و اولیـاء: >َلَقْد 

ـْن َهـَذا َفکَشـْفَنا َعنـک ِغَطـاءک َفَبَصـُرک اْلیـْوَم َحِدیـٌد< یعنـی: بـه  کنـَت ِفـی َغْفَلـٍة ّمِ
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کـه از ایـن ]حـال[ سـخت در غفلـت بـودی ولـی مـا پـرده ات را ]از  او می گوینـد واقعـًا 

جلـوی چشـمانت[ برداشـتیم و دیـده ات امـروز تیـز اسـت.

کـه »زیـغ« در دل دارنـد ایـن آیـات محکـم  کسـانی  وی ادامـه می دهـد و می گویـد 

کـرده و معتقدنـد انبیـاء و اولیـاء الهـی همه جـا حاضـر و ناظـر هسـتند و از احـوال  را رهـا 

گاهنـد و می تـوان بـه آنهـا متوسـل شـد )همـان، ص ۶(. پـس او عـالوه بـر علـم  خلـق آ

معصومـان؟مهع؟، توسـل بـه آنـان را نیـز زیـر سـؤال بـرده اسـت.

کـه معتقـد اسـت، تشـیع اسـالمی در طـول تاریـخ دچـار دگرگونی شـده و چهره ی  او 

کتابـی  اصلـی خـود را نـگاه نداشته اسـت )حسـینی طباطبائـی، ۱۳۵۷ ش، ص ۲۳( 

دربـاره ی زندگـی شـیخ محمـد عبده نوشـته اسـت و بـا متنی که لحن تأییـد دارد نگاه 

کرده اسـت.  ح  سـلفی او را مطـر

گفتـه اسـت: »… از اینجـا  عبـده در تفسـیر المنـار، جلـد یـک، صفحـه پنجـاه و نـه 

کارشـان  کـه در بـرآورده شـدن نیازهـای خـود و آسـان شـدن  کسـانی  خواهیـد دانسـت 

و بهبـودی بیماری هـای خویـش و … بـه صاحبـان ضریـح و اهـل قبـور پنـاه می برند از 

گرداننـد!« )همـان، ص ۱۰۳(. راه توحیـد منحـرف شـده و از یـاد خـدا روی 

تردید در مسأله ی عزاداری و نفی برخی مصادیق آن .   .  

علمـاء  بـا  ناهم سـو  آراء  دارای  آن  در  طباطبائـی  حسـینی  کـه  مسـائلی  از  یکـی 

شـیعه اسـت، بحـث عـزاداری اسـت. عـزاداری بـرای سیدالشـهداء؟ع؟ که همـواره در 

کیـد علمـاء بـوده، توسـط  جامعـه ی شـیعی بـه عنـوان یکـی از شـعائر دینـی، مـورد تأ

کشـیده شـده اسـت.  حسـینی طباطبائـی بـه نقـد 

وی در یکـی از سـخنرانی های نمـاز جمعـه، درباره ی بدعـت در عمل، عزاداری را 
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یکی از مصادیق مهم آن دانسـته و معتقد اسـت بدعت های ایجاد شـده در عزاداری 

کـه اصـال در اسـالم وجـود نداشـته اسـت، ریشـه در یـک  ماننـد زنجیرزنـی و سـینه زنی! 

کـه حتـی برخـی بزرگان به آن قائل هسـتند. فلسـفه ی غلـط دارد 

وی بـا اشـاره بـه یکـی از اشـعار میـرزا حبیـب اهَّلل قاآنـی معـروف به مجتهدالشـعراء، 

ح  کـه شـرط شـفاعت امـام حسـین؟ع؟ را نوحـه و بـکاء بـر آن حضـرت دانسـته، طـر

کربـال را سرمنشـأ بدعت هایـی ماننـد سـینه زنی و  چنیـن فلسـفه ای دربـاره ی حادثـه 

 . )http://sadaislam.com/records/id/3057( اسـت  دانسـته  زنجیرزنـی 

کـه مـا نیز چنین فلسـفه ای را برای شـهادت امام حسـین؟ع؟  اجمـااًل عـرض شـود 

درسـت نمی دانیم. اینکه هدف شـهادت حضرت، دسـت گیری از شـیعیان و راه نیل 

گریـه بـر مصائـب ایشـان باشـد، مـورد قبـول بسـیاری از اندیشـمندان معاصـر  بـه آن 

نیسـت. )ر. ک. تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشـهداء؟ع؟، ج ۱، فصل ششـم( لکن 

گریـه بـر امام حسـین؟ع؟ نمی شـود. ایـن دلیـل بـر نفـی عـزاداری و 

َخُذوا  ذیـَن اّتَ
َ
حسـینی طباطبائـی در سـخنرانی دیگـری نیز ضمن تفسـیر آیه ی >اّل

بازیچـه  و  سـرگرمی  را  خـود  آییـن  و  دیـن  کـه  همان هـا  یعنـی:  َلِعبـا<  َو  َلْهـوًا  دیَنُهـْم 

گرفتند سـینه زنی و روضه خوانی را مصداق سـرگرمی و بازیچه در دین دانسـته اسـت 

. )http://sadaislam.com/records/id/3312(

وی در جای دیگری، وظیفه ی اصلی حکومت دینی را تزکیه مردم دانسته و راه 

کـرده اسـت. سـپس بیـان داشـته که انقـالب ما  تزکیـه را هـم مبـارزه بـا خرافـات اعـالم 

بـا سـخنرانی های شـریعتی جـان گرفـت و جوانـان فـوج فـوج آمدنـد زیـرا او بـا خرافات 

کـه پیامبـر؟ص؟ بـا ایـن خرافـه  کـرد. در ادامـه بـه عنـوان مثـال بیـان می کنـد  مبـارزه 
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کتـک می زدنـد ولـی پیامبـر؟ص؟  کسـی خـود را  کـه اعـراب هنـگام مـرگ  کـرد  مبـارزه 

کـه چنیـن رفتـاری را انجـام دهـد. فرمـود از مـا نیسـت کسـی 

و  ســیــدالــشــهــداء؟ع؟  ویـــژه ی  خصائص  بــه  تــوجــه  بـــدون  طباطبائی  حسینی 

مصیبتش و تفاوت این عزاداری با عزاداری بر اموات عادی، با کنایه می گوید: »االن 

 . )http://sadaislam.com/records/id/3073( »که بدتر است! زنجیر می زنند

نـام »بیـان حقیقـت  بـا  امـام حسـین؟ع؟ مقالـه ای هـم  وی در زمینـه عـزاداری 

دربـاره ی عزاداری هـای نامشـروع« نوشـته و در آن بـه تحریـم قمه زنـی و زنجیرزنـی 

کربـال را بزرگ تریـن مصائـب تاریـخ اسـالم  گرچـه حادثـه  در اسـالم پرداختـه اسـت. ا

دانسـته اسـت امـا بـه پیدایـش برخـی الگوهـای عـزاداری مثـل قمه زنـی و زنجیرزنـی 

کـه در »التنزیـه فـی  در قـرون اخیـر اشـاره کرده و از عالمـه سـید محسـن امین عاملـی 

اعمـال الشـبیه« بـه مخالفـت بـا قمه زنـی و زنجیرزنـی و سـینه کوبی پرداختـه بـوده، 

کـرده اسـت. تمجیـد 

دالئـل او بـه چنـد دسـته تقسـیم شـده اسـت: ۱ ـ نهـی قرآنـی ۲ ـ نهـی نبـوی ۳ ـ 

نهـی خانـدان پیامبـر؟ص؟ ۴ ـ اجمـاع قدمـای امامیـه. تمـام ادلـه او دارای جواب هـای 

کـه جـا دارد در مقالـه ای بـه آن پرداختـه شـود. کالمـی اسـت  فـراوان فقهـی و 

نفی اعیاد و مناسبت های شیعی .   .  

از دیگـر آراء شـاذ حسـینی طباطبائـی نفـی مناسـبت های مذهبـی اعـم از برگـزاری 

کـه می توانـد فاصلـه از جامعـه ی شـیعی  مراسـم اعیـاد یـا شـهادت های امامـان اسـت 

گـردد زیـرا حتـی اهـل تسـنن نیـز بـه مناسـبت های  گرایـش بـه وهابیـت محسـوب  و 

مذهبـی می پردازنـد.
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کـه خالصـًا  او معتقـد اسـت فقـط عیـد فطـر و اضحـی دو عیـد اصیـل اسـالم اسـت 

ح نیسـت.  گـون ماننـد دیگـر اعیـاد مذهبی مطر بـرای خـدا اسـت و تمرکـز بـر افـراد گونا

عیـد خـود خـدا اسـت ولـی عیدهـای دیگـر مذهبـی را مـردم سـاخته اند و در متـن دیـن 

.)http://sadaislam.com/records/id/3267(  … نیسـت. ماننـد والدت هـا و

کـه بایـد بـه جـای  کیـد می کنـد  کـرده و تأ وی بـه بزرگداشـت روز اربعیـن نیـز انتقـاد 

آن، اعیـاد اسـالمی ماننـد: فطـر و قربـان را بهـا داد. سـپس بـه مـردم عـزادار اعتـراض 

کـه مـردم  کـه چـرا انفاق هایتـان را در فطـر و قربـان نمی کنیـد و در روزهایـی  می کنـد 

.) http://sadaislam.com/records/id/3312( می دهیـد؟!  انجـام  سـاخته اند 

عمل به فقه اهل تسنن . . .  

کـرده اسـت  کـه سـال ها بـا ایـن آقایـان زندگـی  سـیدمحمدتقی حسـینی ورجانـی 

مبتنـی بـر مشـاهدات عینـی خـود می گویـد:

آقایـان ابوالفضـل برقعـی و حیدرعلـی قلمداران در نماز دسـت باز نماز می خواندند 

حسـینی  مصطفـی  آقـای  کـه  صورتـی  در  می کردنـد،  مسـح  را  پاهـا  و  سـر  وضـو  در  و 

بلکـه حصیـری  بـه جـای مسـح می شسـت و مهـر نمی گذاشـت  را  پایـش  طباطبائـی 

زیرپایـش پهـن می کـرد و برخـی مواقـع روی فرش سـجده می کـرد. وی در نماز واجب 

دسـت بـاز نمـاز می خوانـد و البتـه شنیده شـده در نمـاز مسـتحبی دست بسـته هم نماز 

.)http://h-varjani.blogfa.com/post-450.aspx( اسـت  خوانـده 

نشر آثار او در عربستان سعودی.   .  

و  سـایت ها  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  طباطبائـی  حسـینی  آثـار  برخـی  محتـوای 
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اسـتفاده  افـکار خـود  تبلیـغ  بـرای  آنهـا  از  تبلیغـی اهل تسـنن و وهابیـت  شـبکه های 

می کننـد؛ لـذا سـایت عقیـده در عربسـتان که عقائـد وهابی را ترویج می کند، بسـیاری 

اسـت. کـرده  بارگـذاری  را  او  نوشـته های  از 

کار اعالم  البته خود حسینی طباطبائی به دلیل هجمه های پیش آمده، از این 

یک  در  جنجالی،  فضاهای  در  ورود  به  عالقه اش  عدم  بیان  با  و  کــرده  نارضایتی 

که نوارها و  کرده است  کانال ها و سایت ها خواهش  ویدئویی موجود در سایتش از 

 .)http://media.tabatabaienet/video1908( سخنان او را استفاده و پخش نکنند

گفـت محتـوای مطالـب او وهابی پسـند بـوده اسـت  علی رغـم ایـن صحبـت، بایـد 

وگرنه چرا کتب و مقاالت دیگر شـیعیان را نشـر نمی دهند؟ با جسـتجو در سـایت های 

گ هـای فراوانـی از اهل تسـنن و وهابیـت را پیـدا  اینترنتـی می تـوان پایگاه هـا و وبال

کـرده و از او بـه نیکـی یـاد می کننـد. کـه مطالـب ایشـان را منتشـر  کـرد 

شواهد و قرائن دیگر . . .  

را  آنهـا  نتـوان  کـه شـاید  ایـن قسـمت ذکـر می کنیـم »شـواهدی« اسـت  آنچـه در 

کـرد: گـذر  بـه راحتـی  نیـز نمی شـود  کنارشـان  از  »ادلـه« دانسـت ولـی 

حسـینی  برقعـی،  دفـن  زمـان  در  کـه  اسـت  کـرده  نقـل  ورجانـی  حسـینی  الـف( 

کـرد. سـخنرانی  آن  جـای  بـه  و  شـود  خوانـده  تلقیـن  نگذاشـت  طباطبائـی 

)http://h-varjani.blogfa.com/post-450.aspx(

کـه حسـینی طباطبائـی بـا شـنیدن عبـارت« ایمـان  کـرده  ب( هم چنیـن وی نقـل 

خ و بسـیار ناراحـت  بـه انبیـای الهـی و ائمـه؟مهع؟« در و صیتنامـه برقعـی، رنگـش سـر
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کـرده اسـت. شـده و برقعـی را از خوانـدن ادامـه متـن منصـرف 

)http://h-varjani.blogfa.com/post-450.aspx(

بـه نجـات بخشـی محبـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و شـفاعت، طعنـه زده و  ج( وی 

کـرده اسـت. او ایـن عقایـد را ناشـی از غرورهـای  معتقـد اسـت قـرآن تمـام اینهـا را رد 

مذهبـی می دانـد. در یکـی از سـخنرانی هایش بـه شـعر معـروف »آنچـه خـدا از همگان 

کـرده و آن را بـه »پیـروی پـور  طالـب اسـت- عشـق علی بن ابی طالـب اسـت« انتقـاد 

 .)http://sadaislam.com/records/id/3025( ابی طالـب اسـت« تغییـر داده اسـت

که محبت بدون عمل را مایه ی نجات نمی دانند.  البته علماء زیادی هستند 

د( حسـینی طباطبائـی حجـت اهَّلل بـودن امـام زمان؟جع؟ را انـکار می کند. دلیل 

گـر حجـت خـدا غایـب شـده باشـد، مشـکلی ایجـاد می شـود و آن  کـه ا او نیـز آن اسـت 

کـه دیگـر اتمـام حجـت نخواهـد شـد و مـردم بـدون حجـت می ماننـد. او  ایـن اسـت 

بـا اشـاره بـه عبـارت قرآنـی >و هَّلل الحجـُة البالغـه< یعنـی: خداونـد دارای حجـت رسـا 

گـر حجـت غایـب باشـد دیگـر حجـت خـدا بالغـه و رسـا نخواهـد بـود  اسـت، می گویـد: ا

و اتمـام حجـت نخواهـد شـد. 

که از خود حضرت نقل شده و علما و فقها را در زمان غیبت،  او بدون ذکر روایتی 

ـا اْلَحـَواِدُث اْلَواِقَعـُة َفاْرِجُعـوا ِفیَهـا ِإَلـی ُرَواِة  ّمَ
َ
کـرده اسـت: »َو أ حجـت بـر مـردم معرفـی 

ـُة اهَّلِل َعَلیِهـْم.« )شـیخ صـدوق، کمال الدیـن  َنـا ُحّجَ
َ
ِتـی َعَلیکـْم َو أ ُهـْم ُحّجَ َحِدیِثَنـا َفِإّنَ

النعمـة، ج ۲، ص ۴۸۴( می گویـد: »قـرآن و سـنت قطعـی پیامبـر خـدا؟ص؟  تمـام  و 

کـه غائـب اسـت  کـه االن در دسـترس اسـت حجـت بالغـه خـدا بـر م اسـت، و حجتـی 

.)http://sadaislam.com/records/view/id/3024( نمی شـود حجـت محسـوب 



1۳۹ پذیریسیدمصطفیحسینیطباطباییازاهلتسنن رسیتأثیر بر

کـه صبغـه وهابـی  کیـد بـر »اخـذ دیـن از سـلف صالـح« نیـز از مسـائلی اسـت  هــ( تأ

دارد. او بـا بیـان اینکـه قدمـای شـیعه نیـز بـر ایـن بـاور بوده انـد و بـا اهل تسـنن در این 

ع اختـالف نداشـته اند، ضمـن انتسـاب آنچـه خـود غلـو می دانـد بـه متأخـران،  موضـو

گرفـت و بـه عبـارت  از سـلف صالـح  را بایـد  تصریـح می کنـد: »پـس، اسـالم راسـتین 

کـرد تـا در صـدِر اسـالم چـه خبـر بـوده، نـه آنکـه فـالن محـّدث و  دیگـر بایـد مالحظـه 

روضه خـوان در قـرن مـا چـه می گویند؟!« )حسـینی طباطبائـی، ۱۴۰۱ ق، ص ۳۰۶(.

گاهـی از غیـب« بـه روایـت بصائـر الدرجـات  ع »آ و( حسـینی طباطبائـی در موضـو

ن َیعَلـَم َعِلـَم« )صفـار، 
َ
کـه می گویـد: »ِإّنَ اإِلمـاَم ِإذا شـاَء أ کـرده اسـت. روایتـی  اشـکال 

را بدانـد،  یعنـی: »امـام همین کـه بخواهـد چیـزی  بصائرالدرجـات، ج ۱، ص ۳۱۵( 

کتـاب، روایـت فـوق را مخالـف بـا  گاه خواهـد شـد«. وی ضمـن تضعیـف ایـن  از آن آ

کـرم؟ص؟ دانسـته اسـت زیـرا پیامبـر؟ص؟ از راه وحـی بـر حقایـق  تاریـخ زندگـی پیامبـر ا

گاهـی می یافـت و جریـان وحـی در اختیـار او قـرار نداشـت. شـاهد او نیـز دوران  امـور آ

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از تأخیـر وحـی و دیـر آمـدن آن رنـج فـراوان  »َفتـرِت وحـی« اسـت 

گرچـه علمـای زیـادی ضمـن صحـه بـر این روایات، پاسـخ سـؤاالت و شـبهات را  بـرد. ا

کـه نبایـد احادیـث ضعیـف را بـر آیـات قرآن و  در این بـاره داده انـد، امـا او معتقـد اسـت 

گواهـی تاریـخ ترجیـح داد )حسـینی طباطبائـی، ۱۳۶۳ ش، ص ۳۰۷ و ۳۰۸(.

کثرًا از  کمتری به مجامع روایی شیعه دارد و ا ز( او در بسیاری از آثارش عنایت 

اهل تسنن حدیث نقل می کند )برای مثال ن. ک: حسینی طباطبائی، ۱۳۶۶ ش(.

َرُسـوُل  َقـاَل  نمی دانـد:  عبـادت  هـم  را  علـی؟ع؟  ذکـر  طباطبائـی  حسـینی  ح( 

اهَّلِل؟ص؟: … ِذکـُر َعِلـی ِعَبـاَدٌة )شـیخ مفیـد، االختصـاص، ص ۲۲۴( و می گویـد: »ذکـر 
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کـه مـردم را از دیـن دور می کنـد«  کفریاتـی اسـت  کـه عبـادت نمی شـود! ایـن  مخلـوق 

.) http://sadaislam.com/records/id/3053(

کـردن )ذکـر( مخلـوق داده  گفتـه نمانـد قـرآن بارهـا بـا فعـل امـر دسـتور بـه یـاد  نا

یـوَب …< 
َ
اسـت و ایـن امـر نشـان دهنده ی عبـادت بـودن آن اسـت: >َواْذکـْر َعْبَدَنـا أ

)ص، ۴۱( >َواْذکـْر ِفـی اْلکَتـاِب َمْریـَم …< )مریـم، ۱۶( و غیـره.

نتیجه گیری. .

که سـیدمصطفی حسـینی طباطبایی  گردید  بر اسـاس دالیل ذکر شـده مشـخص 

گرفتـه اسـت.  متأثـر از اهل تسـنن بـوده اسـت و از برخـی از دیدگاه هـای شـیعی فاصلـه 

دالیـل فراوانـی بـر ایـن مسـئله وجـود دارد از جملـه، او بـا سـید ابوافضـل برقعـی در 

کتاب هـای  کـرده و بـه  کتاب هـای خـود از او تمجیدهایـی  ارتبـاط بـوده و برقعـی در 

طباطبایـی ارجـاع داده اسـت. بـا توجـه بـه شـخصیت سـیدابوالفضل برقعـی، ارتبـاط 

طباطبایـی بـا او دلیـل بـر همسـویی افکارشـان بـا هـم اسـت. هم چنیـن طباطبایـی 

توسـل و زیـارت را صحیـح نمی دانـد. او عیدهـای اسـالمی را عیدفطـر و عیدقربـان 

می دانـد و بقیـه ی مراسـم ها ماننـد تولـد اهل بیت؟مهع؟ و شـهادت ها را سـاخته ی بشـر 

می دانـد در برخـی مـوارد بـه فقـه اهل تسـنن عمـل می کنـد بـرای مثـال بـه جای مسـح 

پـا آنهـا را ماننـد اهل تسـنن می شـوید و از ُمهـر بـرای نمـاز اسـتفاده نمی کنـد. آثـار او در 

کـه همـه و همـه  عربسـتان و در وب سـایت های اهل تسـنن منتشـر و تبلیـغ می شـود 

نشـان دهنده ی متأثـر بـودن حسـینی طباطبایـی از اهل تسـنن می باشـد.

منابع
کریم.. ۱ قرآن 
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مصطفی حسینی طباطبائی، ۱۳۸۲ ش. 

همو، ماجرای باب و بهاء، چاپ دوم، تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۷۹ ش. . ۱۶

همو، نقد آثار خاورشناسان، چاپ اول، تهران، انتشارات چاپخش، ۱۳۷۵ . ۱۷
ش. 

همو، نقد آراء ابن سینا در الهیات، تهران: نشر ناشر، چاپ اول، ۱۳۶۱ ش. . ۱۸

کتب حدیث، بی جا، بی نا، بی تا.. ۱۹ همو، نقد 

حسینی تهرانی، سید محمد حسین، امام شناسی، مشهد: انتشارات عالمه . ۲۰
طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۶ ق.

الجوردی، . ۲۱ مهدی  تحقیق:  الرضا؟ع؟،  أخبار  عیون  ابن بابویه،  صدوق، 
تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸ ش .

قم: . ۲۲ غفاری،  کبر  علی ا تحقیق:  ششم،  چاپ  الفقیه،  یحضره  ال  من  همو، 
قم،  علمیه ی  حوزه ی  مدرسین  جامعه  به  وابسته  اسالمی  انتشارات  دفتر 

۱۴۱۳ ق .
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