
  محمدرضا كائيني
عال�م مجاهد آيت اهلل س�يدهادي خسروش�اهي 
در دوره اي روي از جه�ان برگرف�ت ك�ه بيماري 
كرونا، مج�ال هرگون�ه تجليل متع�ارف از وي را، 
از جامع�ه علمي و فرهنگي كش�ور س�تانده بود. 
هم از اين روي اي�ن محافل به گون�ه اي محدود و 
با اس�تفاده از فضاي مجازي انعقاد يافت. آخرين 
نمونه اين بزرگداش�ت ها، به هم�ت انجمن ايراني 
مطالع�ات قرآني و فرهنگ اس�امي ب�ا همكاري 
ش�اخه آسيب شناس�ي ديني و اخاق�ي معاونت 
پژوهش�ي دانشگاه ش�هيد بهش�تي برگزار شد. 
نظر به اهميت تاريخي مباحث ارائه ش�ده در اين 
محفل نكوداش�ت، بر آن شدم كه ش�مه اي از آن 
را به خوانن�دگان فرهيخته صفح�ه تاريخ تقديم 
دارم. اميد آنكه عاقه مندان را مفيد و مقبول آيد.

  
  نمادي از روايت مستند و مؤدب تاريخ

حجت االس��ام والمس��لمين محمدعلي مهدوي راد 
پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه، در زمره دانشوراني 
است كه در اين محفل نكوداشت سخن گفت. وي در 
بدو س��خنان خويش، عاوه بر حساسيت بر استناد و 
وثاقت، مراعات اخاق و ادب را در شيوه تاريخ نگاري 
استاد خسروشاهي مهم و كم مانند ارزيابي كرد و گفت: 
»در مجموعة خاطرات مستند ايشان- كه حدود 24 يا 
 25 تا از اينها منتشر شده- بعضي از اينها مربوط است 
به حوزه هاي برخورد با جريان هاي به اصطاح آنچه در 
 فضاهاي بيروني دگرانديش مي  گويند، اين قدر اينها 
دقيق و مستند است، و با ادب بحث و ادب نفس است 
كه واقعاً  كم نظير اس��ت. هر چه از طرف درشتگويي 
وجود دارد، ايش��ان در مقابل با نهايت ادب و در عين 
استناد اينها را جواب داده است. من واقعاً فكر نمي  كنم 
غير از ايشان در حوزه و در اين محدوده با اين ويژگي ها 
و اين خصوصيات، كسي حضور  داش��ته باشد.  نكته 
بعدي كه به نظر من ايش��ان منحصر به فرد اس��ت، 
مسئله تقريب است. تقريب را خيلي ها هم  درباره اش 
سخن مي  گويند و چيز مي  نويسند و گاهي سخنراني 
مي  كنن��د، حضور عيني هم ش��ايد دارن��د، اما آقاي 
 خسروشاهي در اين مورد اگر باز هم نگويم بي نظير، 
قطعاً كم نظير اس��ت. او تقريب را لمس كرده و واقعاً 
تقريب را با  همه وجودش حس ك��رده بود. هم از اين 
جهت كه تمام متفكران و دانشمندان و انديشه وران 

مهم جهان اسام را به  درس��تي مي  شناخت و به آنها 
حرمت مي  گذاش��ت، با انديشه هايش��ان آشنا بود، با 
مسائل فكريش��ان چالش مي  كرد، و بعد از  آن طرف 
آنچه كه الزم بود واقعاً عرضه مي  كرد. در همين اواخر، 
در دو هفته نامه بعثت مقاله بس��يار  مفصلي از ايشان 
درباره مرحوم بوتي منتش��ر ش��د كه قطعاً در حوزه 
خودش و در محدوده خودش بي نظير بود. در  شناخت 
شخصيت هاي جهان اسام به نظر من، شخصيت هاي 
معاصر، چه در ايران و چه در بيرون ايران قطعاً ايشان 

 بي نظير بودند«. 
  عالمي در عداد اصاحگران انديشه ديني

دكتر فروغ پارسا رئيس پژوهشكده مطالعات قرآني 
پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي- كه 
مديريت اين جلس��ه را نيز بر عهده داش��ت- استاد 
خسروش��اهي را در ميان اصناف گوناگ��ون عالمان 
حوزوي، در ع��داد اصاحگران و نوگراي��ان ارزيابي 
و مي��راث علمي و عمل��ي وي را به ش��رح ذيل مورد 
تحليل قرار داد: »ما اس��تاد خسروش��اهي را بايد در 
حلقه اي از علماي حوزه طبقه بندي كنيم كه در صدد 
اصاح انديش��ه ديني بودند و  رخوت و سستي حاكم 
بر حوزه هاي علم��ي در آن زم��ان را برنمي تابيدند. 
همكاري ايش��ان با مرحوم آيت اهلل طالقاني، با  جناب 
علي حجتي كرماني و همچنين با استاد شهيد بهشتي 
در همين رابطه بوده، به هدف اصاح انديشه ديني و 
همان  اهدافي كه حركت سيدجمال الدين اسدآبادي 
پيگيري مي كردند.  اس��تاد خسروش��اهي به انديشه 
تحول معرفت ديني از همان دوران جواني در چندين 
مجله و نشريه اسامي فعاليت  داشتند، اگر بخواهيم 
اين مجات را نام ببري��م واقعاً اس��امي زيادي دارد، 
مكتب اس��ام، مكتب تش��يع، راه حق،  ن��داي حق، 
مجموعه حكمت، نور دانش، مه��د آزادي و چندين 
مجله ديگر در شمار نش��رياتي بودند كه صدها مقاله 
در آن  منتشر ش��ده بود. و البته جناب خسروشاهي 
بيش از همه در مجله مكتب اسام قلمزني مي كردند 
و روشنگري جوانان را  امر مهمي مي دانستند.  استاد 
خسروش��اهي در حوالي 1352 شمسي مركزي را به 
عنوان مركز بررسي هاي اسامي در قم تأسيس كردند 
و  خيلي براي شخص من جالب بود كه در همان زمان 
اين مركز را به ثبت رس��اندند و هدف و راهبرد اصلي 
ايش��ان هم از  همان زمان ترويج انديشه هاي تقريبي 
براي وحدت جهان اسام بود. چنان كه بعد از پيروزي 

انقاب هم در داخل يا  خارج از كشور هرگاه مسئوليت 
مؤسس��ه و مركزي را به عهده مي گرفتن��د در واقع 
همين ايده و همين هدف را، هدف  تقريب بين مذاهب 
و وحدت جهان اسام را مدنظر داشتند.   فعاليت هاي 
قلمي و مكتوب ايش��ان تقريباً از همان دوران جواني 
آغاز شد و تا آخرين روزهاي حيات هم ادامه داشت. 
 ايش��ان به عنوان يك مورخ به ثب��ت و ضبط وقايع و 
همين طور به تأليف و كتابت اهميت زيادي مي دادند. 
حاصل اي��ن  تاش ها تدوي��ن ده ها كت��اب و مقاله و 
ترجمه منابع اس��امي بود كه همه به نوبه خودشان 
ارزش تاريخي دارند.   اس��تاد خسروشاهي در مراكز 
مختلفي كه بعد از انقاب ي��ا پيش از انقاب فعاليت 
داشتند، به  منشورات و مطبوعات اهميت مي دادند و 
انتش��ار ترجمه هاي قرآن كريم به زبان هاي مختلف 
حاصل اين دغدغه ارزشمند  ايشان است.  همين طور 
كه مستحضريد اس��تاد خسروشاهي موفق شدند كه 
ترجمه قرآن كري��م به زبان ه��اي ايتاليايي، آلماني، 
 انگليسي و خيلي از زبان ها را يا از طريق خودشان، يا 
به واسطه يا بي واسطه بحث ترجمه قرآن را پيگيري 

كردند«.  
  كتاب »خاندان علم، تقوا و سياست« آيينه اي 

از تكاپوي علمي استاد
حجت االسام والمسلمين رضا مختاري پژوهشگر و 
رئيس مؤسسه كتاب شناسي شيعه، از ديگر سخنرانان 
اين بزرگداش��ت بود. وي ب��ه ع��ادت تاريخ پژوهانه 
خويش، تاش كرد تا بيان��ي از فعاليت هاي علمي 
و تاريخي استاد خسروشاهي به دست دهد. مختاري 
با تقس��يم بندي تاش ه��اي علم��ي و فرهنگي آن 
فرزانه فقيد در پنج محور گف��ت: »عمدة محورهاي 
فعاليت هاي علمي اس��تاد خسروشاهي اينهاست كه 
فهرست وار و منجز عرض مي كنم:  محور اول: احياي 
آثار ديگران، شخصيت هاي جهان اسام از جمله عامه 
طباطبايي رحمت اهلل عليه كه 10 جلد از  مجموعه آثار 
عامه طباطبايي را آماده كردند و تاكنون بوس��تان 
كتاب دفتر تبليغات ۹ جلد آن را چاپ كرده و آخرين 
 روزهاي حيات دهمين جلد را آماده كردند و تحويل 
ناشر دادند.  همچنين مجموعه آثار سيدجمال الدين 
اسدآبادي؛ غيراز تعلق خاطري كه از دوران نوجواني 
به مرحوم س��يدجمال  داش��تند، عاوه بر نشر آثار و 
مقاالت فراوان راجع به سيدجمال الدين اسدآبادي، 
مجموعه آثار ايش��ان را ه��م چاپ كردن��د  كه قابل 

حجت االسام والمسلمين محمدعلي 
مه�دوي راد: »در مجموع�ة خاطرات 
مس�تند ايش�ان- كه حدود 24 يا  25 
تا از اينه�ا منتش�ر ش�ده- بعضي از 
مجلدات آن، مربوط اس�ت به برخورد 
ب�ا جريان ه�اي دگراندي�ش. اي�ن  
روايت ه�ا به قدري دقيق و مس�تند و 
نيز با ادب بحث است، كه واقعاً  كم نظير 
مي نماي�د. ه�ر چ�ه از ط�رف مقاب�ل 
درش�تگويي وجود دارد، ايش�ان در 
مقابل با نهايت ادب و در عين استناد، 
جواب آنه�ا را داده اس�ت. م�ن واقعًا 
فكر نمي  كنم غير از ايش�ان، در حوزه 
و در اي�ن محدوده، با اي�ن ويژگي ها و 
خصوصيات، كسي حضور  داشته باشد«

س�يدمحمود خسروش�اهي: »ايشان 
هنگامي كه كتابخانه مركز بررسي هاي 
اس�امي را راه اندازي كردن�د، به من 
گفتند اين ب�ه عنوان آخري�ن آرزو و 
آخري�ن كار م�ن اس�ت... و وقتي در 
س�ال 94 كتابخانه را  افتت�اح كرديم، 
به م�ن گفتند در اي�ن دني�ا ديگر كار 
خاص�ي ن�دارم و آن وظايفي ك�ه بايد 
عملي مي شد، در حد توانم  انجام شده 
است. .. اين كتابخانه را ايشان با هزينة 
شخصي س�اختند، بدون كمك دولت 
يا مؤسسات يا  نهادهايي كه معموالً به 
ساخت اين مجموعه ها كمك مي كنند«
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 گزارشي از نكوداشت منزلت علمي و عملي زنده ياد آيت اهلل سيدهادي خسروشاهي
 در انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسامي

نمادي از تاريخ پژوهي حوزوي
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 رويداد تاريخي 28 مرداد 1332 
در آيينه نقد و نظر

در واكاوي روايات وارونه!
   شاهد توحيدي

اث��ري ك��ه هم اين��ك 
به حضورت��ان معرفي  
مي ش��ود، در ع��داد 
آثار روش��نگر زنده ياد 
س��يدهادي  اس��تاد 
خسروشاهي است كه 
در واپس��ين س��اليان 
حي��ات آن بزرگ��وار 
نشر يافت. وي در دوره انتش��ار اين مجموعه، با 
مش��اهده وارونه گويي برخي ملي گرايان در باب 
عل��ل و زمينه هاي روي��داد تاريخ��ي 28 مرداد 
1332، به انتشار اين رساله دس��ت زد تا در آن 
فضاي مس��موم، به روش��نگري بپ��ردازد. مركز 
بررسي هاي اسامي- كه ناشر اين اثر و بسياري 
ديگر از آثار زنده ياد خسروشاهي است- در باب 
محتواي اين رساله، در ديباچه آن آورده است:   

كتاب حاض��ر ش��امل دو گفت وگ��وي تاريخي 
مش��روح با حجت االس��ام والمس��لمين استاد 
س��يدهادي خسروشاهي درباره مس��ائل تاريخ 
معاصر و نيز كودتاي 28 مرداد 1332 اس��ت كه 
در مجموع اطاعات وسيع و مستندي را در اين 
زمينه ارائ��ه مي كند و يك پيوس��ت هم در آخر 
كتاب موضوع كودت��ا و نقش ديگ��ران را در آن 
روشن تر مي سازد. گفت وگوي اول در سال 1368 
توس��ط افاضل محترم مجله وزين و گران سنگ 
حوزه انج��ام گرفت كه در همان س��ال در مجله 

چاپ و منتشر شد. 
گفت وگوي دوم در مرداد 13۹4 درباره كودتاي 
28 مرداد و موض��ع مرحوم آيت اهلل كاش��اني و 
عملكرد يا نقش آقاي دكتر مصدق در آن انجام 
پذيرفت ك��ه در دو ش��ماره از روزنامه »جوان« 
منتشر ش��د و اكنون تكميل ش��ده اين بحث به 
اضافه متن كامل و ويرايش شده گفت وگوي اول 
يك جا همراه اسناد و عكس هايي جالب در اختيار 
عموم قرار مي گيرد. بعضي از اين اسناد و عكس ها 
براي نخستين  بار منتش��ر مي شود كه بي ترديد 
مورد توجه عاقه مندان قرار خواهد گرفت. دليل 
اصلي چاپ و نش��ر اين رس��اله كه پس از اشاره 
اجمالي به مس��ئله تاريخ ن��گاري معاصر عمدتاً 

مس��ئله نهضت ملي ايران و ح��وادث 28 مرداد 
را بررسي مي كند، آن است كه امسال با نزديك 
شدن روز 28 مرداد، دوستان ملي گرا يك بار ديگر 
و طبق عادت ديرينه در شماره هاي ويژه جرايد و 
مجات كه در واقع آنها را بايد مصدقي نامه ناميد، 
اغلب به طور يك جانبه به داوري نشسته و مدعي 
شده اند كه گويا پايه گذار و همه كاره نهضت ملي 
ايران ملي گرايان و ش��خص آقاي دكتر مصدق 
بوده اس��ت و هيچ نقش س��ازنده يا تأثيرگذاري 
براي ديگران، خصوصاً آيت اهلل كاشاني و فداييان 
اسام قائل نش��ده اند كه در واقع تحريف علني و 

عملي مسائل تاريخ معاصر است. 
...در اين ميان از مصاحبه اس��تاد خسروش��اهي يا 
ديگر صاحب نظ��ران و تاريخ نگاران منصف خبري 
نبود و آيا در چنين شرايطي سكوت شخصيت هايي 
مانند ايشان كه در واقع شاهد و ناظر عيني حوادث 
نهض��ت ملي و نق��ش فدايي��ان اس��ام و آيت اهلل 
كاش��اني و مراجع و علماي قم و تهران در پيشبرد 
اهداف نهضت بودند، نوعي س��كوت غيرمقبول و 
كناره گرفتن از مسائل روز محسوب نمي شود؟ با 
مطرح شدن اين پرسش توسط بخش تاريخ مركز 
بررسي هاي اسامي- قم، استاد پاسخ هاي كوتاه، 
اما مس��تندي به س��ؤاالت ما درباره مواضع دكتر 
مصدق، آيت اهلل كاشاني و فداييان اسام و نيز نوع 
اتهامات بيگان��گان و روايتگران معاصر ارائه كردند 
كه به دنبال بحث قبلي و در واقع براي تكميل آن 
در اينجا آورده مي شود. بخش آخر كتاب، در واقع 
پيوستي اس��ت كه اش��اره كوتاهي به حوادث 28 
مرداد دارد و پرسش هاي جناب دكتر زيباكام را 
در اين باره به نقد مي كش��د و پاسخ مي دهد... نقل 
اين پيوست، نقش دوس��تان! را در قضيه كودتاي 
28 مرداد و علل و عوامل آن روشن مي كند. البته 
هر گونه نقد منطقي يا پاسخ و توضيحات مستند را 
پذيرا هستيم و بي ترديد از آنها در تجديد چاپ اين 

رساله استفاده خواهيم كرد.

استفاده است در مصر و قم.   دوم: ترجمه و نشر آثار 
شخصيت هاي جهان اسام از جمله ترجمه برخي 
آثار عامه سيد هبه الدين شهرستاني،  عامه شيخ 
محمدحس��ين كاش��ف الغطا، مرحوم حاج سراج 
انصاري، كه تا روزهاي آخر عمر هم پيگير تجديد 
چاپ برخي  از آثار حاج س��راج انصاري بودند كه 
تحويل بوس��تان كتاب دفتر تبليغات بدهند و در 
نامه اي كه مدتي قبل از وفاتشان  خطاب به بنده 
نوش��تند- اگر فرصتي بود مي خوانم- باز پيگير 
چاپ مجدد آثار مرحوم حاج سراج در رد كسروي 
و  كس��روي گري بودند.   س��وم: آثار قلمي فراوان 
خودشان است كه زياد هم هس��ت، اعم از كتاب 
و مقاله ك��ه در كتاب خاندان علم و تقوا  قس��مت 
عم��ده اي از آن معرفي ش��ده. چهارم: نش��ريات 
متعدد و فراوان و مجات مختلف و گوناگون كه 
يا خودشان تأسيس و منتشر و مديريت كردند يا 
 اينكه خودشان همكاري جدي داشتند در قالب 
سردبيري و نويسندگي و ويرايش. پنجم: خدمات 
اجتماعي مثل س��فارت ايران در واتيكان، سفير 
ايران در واتيكان بودند، راي��زن ايران در مصر كه 
در  اين مدت خدمات زيادي داش��تند، همچنين 
ش��ركت در همايش ها و كنفرانس ه��اي جهان 
اس��ام از حدود سال 50  شمس��ي به اين سو در 
الجزاير و لبنان و مصر و جاهاي ديگر.   محور بعدي 
ارتباطات وسيع با دانش��مندان جهان اسام اعم 
از ايراني و غيرايران��ي و طيف هاي مختلف اعم از 

روحاني و  دانشگاهي«.  
  خصالي چند از اصاحگر راحل

حجت االسام والمس��لمين نقدي مدير مؤسسه 
فرهنگي ترجمان وحي- كه با استاد خسروشاهي 
دوستي ديرين داشته است- ترجيح داد تا خصال 
شخصيتي آن فرزانه فقيد را مورد اشاره و بازگويي 
قرار دهد. او تاش ب��راي تبليغ روزآم��د و مؤثر 
معارف ديني را، از ويژگي هاي مرحوم خسروشاهي 
دانست و در بسط اين مهم گفت: »مرحوم استاد 
خسروش��اهي غريبانه در زمان��ي رحلت كردند 
كه متأس��فانه آن طور كه شايس��ته بود نمي شد 
برنامه اي براي  مراسم ايشان با وجود اين ويروس 
كرونا تدارك ديده بشود، االن خدا را ميلياردها بار 
ش��كر مي كنيم كه به همت هم  پژوهشگاه و هم 
مركز بررسي هاي اسام و آقازاده بزرگوار ايشان 
اين برنامه تدارك ديده ش��د و ض��رورت دارد ما 
نس��بت  به آن بزرگ��وار انجام وظيف��ه كنيم. من 
نسبت به ارادتي كه به مرحوم استاد خسروشاهي 
داشتم و آشنايي كه با ايشان  داشتم و مدتي كه در 
زمان حياتشان با او مأنوس بودم به چند ويژگي آن 
فقيد سعيد اشاره مي كنم.  مهم ترين ويژگي وجود 
مرحوم اس��تاد خسروش��اهي، بحث تبليغ است. 
طبق آياتي كه تاوت كردم، دو ويژگي در اين  آيه 
مطرح شده: الذين يبلغون رساالت اهلل و يخشونه 
واليخشونه ابدا االاهلل؛ اين آيه يكي استمرار و تأكيد 
و جديت در  تبليغ را مي رس��اند و دوم خشيت از 
حضرت حق جلت عظمته و ن��ه ديگران. زندگي 
سراسر تبليغ مرحوم استاد خسروشاهي  نشان داد 
كه ايشان لحظه اي از عمر خودش را كوتاه نيامد از 
امر تبليغ. مي دانيم تبليغ فقط سخنراني مذهبي 
نيست،  زندگي آن مرحوم مشحون بود از تبليغ و 
اشاعه دين مبين اسام و فرهنگ تشيع.  مسئله 
دوم تقوا و پرهيزگاري او و عدم خش��يتش غير از 
حضرت حق، يعني به كسي ديگر توجهي نداشت، 
زندگي آزاد  او و تبليغ و ممارس��تش در رساندن 
فرهنگ اهل بيت به ديگ��ران خيلي بارز و معلوم 
و مبرهن ب��ود.   اولين ويژگ��ي در زندگي مرحوم 
استاد خسروش��اهي بحث تبليغ است كه سراسر 
زندگي او آكنده از اين امر اس��ت، هم  جديت در 
تبليغ و هم تقوا و پرهي��زگاري او.   نكته بعدي در 
مورد زندگي تبليغي مرحوم استاد خسروشاهي، 
جهان شمولي اوست. متأسفانه يك كاستي كه ما 
در  حوزه هاي علميه مان داريم، نگاه جهاني است. 
مرحوم استاد خسروش��اهي از عنفوان جواني تا 
زماني كه رحلت كردند،  ارتباط گس��ترده آنها با 
جهان عميق بود و كامًا مشهود. شركت در اغلب 
كنفرانس هاي اس��امي، ارتباط با دانشمندان و 
 متفكران جهان يكي از ويژگي هاي بارز آن مرحوم 
بود. بعد از ارتباط با دانشمندان و متفكران جهان، 
شما ببينيد  در كتابخانه شخصي ايشان مي توانيد 
ماحظه كنيد ما هيچ دانش��مند روحاني را- اين 
ادعاي من است- شايد نداشته  باشيم كه اين قدر 
مكاتبات و مراسات و ارتباطات با مراكز اسامي 
داشته باش��د، از كش��ورهای مصر، ليبي، اردن، 
سوريه،  مراكش، الجزاير، تونس، پاكستان، هند، 
مجموع��ه مكاتباتي كه با او بود خيلي گس��ترده 
بود و ايشان مي توانس��ت نهضت  هاي اسامي را 
كه پيگي��ري مي كرد در مجله مكتب اس��ام كه 
تنها دريچه اي بود كه در زمان رژيم گذش��ته ما 
 مي توانستيم مطالب اسامي را به ديگران منتقل 
كنيم، ايش��ان تمام آنها را آنجا منتقل مي كرد به 

وسيله مقاالت  سلسله واري كه در آنجا داشت«.
  استاد در آيينه خاطره ها

دكتر سيدمحمدمهدي جعفري از فعاالن انجمن 
اسامي مهندسين و نيز مراودان پرسابقه استاد 
خسروش��اهي ني��ز، از ديگر چهره هاي��ي بود كه 
در اين يادم��ان به ايراد س��خن پرداخت. وي كه 
از طريق ويدئوكنفرانس در اين جلس��ه س��خن 
مي گفت، پاره اي از خاطرات خويش از آن زنده ياد 
را به ش��رح ذيل بيان داشت: »بيش��تر ارتباط ما 
در جريان مبارزات سياس��ي مذهب��ي بود كه به 
رهبري امام خميني از سال 41 شروع شده بود و 
 همچنان ادامه پيدا كرد. ايشان نشريه اي منتشر 
مي كردند به نام بعثت، البته با دو يار ديگرش��ان 
جناب محمدجواد  حجتي كرماني و علي حجتي 
كرماني، هر سه به عنوان سه تفنگدار در انتشارات 
بعثت و نشريه بعثت همكاري مي كردند  و ما هم 

به عنوان دانش��جو كه از ته��ران مي آمديم با آنها 
همكاري داش��تيم، گاهي مقال��ه مي داديم، خبر 
مي داديم،  بيانيه هايي از جاهاي مختلف مي داديم 
كه در بعثت منتش��ر مي ش��د و بعث��ت را هم در 
تهران منتش��ر مي كرد. تا همين حاال  هم كه دو 
هفته نامه بعثت به همين عنوان منتش��ر مي شد، 
جناب خسروشاهي آن را مرتب براي من به شيراز 
مي فرس��تاد.  ما در اوايل س��ال 1342 در جريان 
فعاليت در نهضت آزادي و ساير مبارزات مذهبي 
به زندان افتاديم. در آخ��ر مهر   1342 هم دادگاه 
نظامي براي سران و اعضاي نهضت آزادي برگزار 
شد. يكي از پاهاي تقريباً ثابت و تماشاچيان اين 
 دادگاه سيدهادي خسروشاهي بود. از قم به تهران 
مي آمد و گاهي به عنوان دوستان ديگرشان و در 
دادگاه شركت  مي كردند. بعد هم كه دادگاه تمام 
شد براي ماقات به زندان قصر مي آمدند.   در سال 
1344، 18 نفر از زندانيان سياسي را از زندان قصر 
تهران كه بيشترشان از اعضاي نهضت آزادي بودند 
به جز  آيت اهلل طالقاني كه مصلحت ندانس��تند، 
بقيه را به برازجان تبعيد كردن��د. برازجان چون 
موطن من بود، بعد از دو م��اه و نيم  فهميدند كه 
براي من اين تبعيد تقريب شده نه تبعيد، از اين 
جهت به دستور س��اواك يا هر چيزي كه بود من 
را از  برازجان به زندان يزد تبعيد كردند. در زندان 
يزد كه بودم نامه ها از جاهاي مختلف مي آمد، يك 
روز پستچي كه آمد  ديدم كه يك بسته اي دارد، 
آن را ب��از كردم ديدم ترجمه جل��د اول امام علي 
صوت العداله االساميه است، نوشته جرج  جرداق 
مسيحي لبناني، قبًا هم با اين كتاب آشنا بودم با 
متن عربي، ولي آقاي خسروشاهي اجازه ترجمه را 
از مؤلف  گرفته بود و به نام امام علي صداي عدالت 
انس��اني ترجمه كرد. ديدم ايشان من را فراموش 
نكرده و با اطاع ش��ده من  در زندان يزد هس��تم 
آن كتاب بس��يار باارزش را براي من به زندان يزد 
فرستاده بود. گاهي مكاتباتي هم با من داشتند«. 
  »كتابخانه بزرگ« به مثابه واپسين يادگار 

استاد
تأس��يس كتابخان��ه ب��زرگ و كم بدي��ل مرك��ز 
بررس��ي هاي اس��امي در منطقه پرديسان قم، 
آخرين يادگار اس��تاد س��يدهادي خسروشاهي 
و يك��ي از ش��اخص ترين آنها به ش��مار مي رود. 
سيدمحمود خسروشاهي فرزند آن دانشور فقيد 
در باب چند و چون تأسيس و راه اندازي اين مركز 
فرهنگ��ي ارجمند، چنين مي گوي��د: »كتابخانه 
مركز بررسي هاي اسامي را كه ايشان راه اندازي 
كردند، به من گفتند اين به عنوان آخرين آرزو و 
آخرين كار من است، و وقتي ما سال ۹4 كتابخانه 
را  افتتاح كرديم به من گفتن��د ديگر كار خاصي 
ندارم در اين دنيا و از نظر من ديگر آن وظايفي كه 
بايد انجام مي دادم در حد توانم  انجام شده است. 
 االن ما در همين كتابخانه هستيم، اين كتابخانه 
را ايشان با هزينة شخصي ساختند، بدون كمك 
دولت يا مؤسس��ات يا  اش��خاصي، فق��ط يكي از 
خيرين- حاج آقاي سليماني- كمك كردند به ما 
در يك مقطعي؛ ولي مجموعه همه اش به  زحمت 
خودشان بود. كتابخانه را وقف كردند، حتي تأكيد 
كردند به اينكه فرزندانم هي��چ نفع مالي ندارند و 
هيچ ريالي از اينجا  در اختيارش��ان نيست و همه 
بايد خرج كتابخانه شود. شايد بد نباشد بگويم كه 
ايشان ثلث مالشان را هم  براي كتابخانه گذاشتند، 
جدا از اينكه خانه اي داشتند، براي اينكه بتوانند 
هزينة كتابخانه را فراه��م كنند فروختند،  جدا از 
اينكه هر جايي سپرده هايي داشتند همه را تبديل 
كردند به اينكه پول ش��ود و براي كتابخانه خرج 
شود.  كتابخانه از س��ال ۹4 افتتاح شده، بيش از 
50 هزار جلد كتاب در مخزن اصلي هس��ت. اين 
50 هزار جلد يعني 3۹ هزار  عن��وان. اين تازه در 
اين حالت اس��ت كه ما هنوز كتاب هاي خود پدر 
را وارد چرخة كاري نكرديم و كتاب هاي قيمتي 
از  لحاظ محتوايي، كتاب هايي اس��ت كه ايش��ان 
گفتند در س��ال ۹۹ اينها را اضاف��ه مي كنيم به 
كتابخانه، چندين هزار،  ش��ايد بتوان گفت باالي 
10 هزار كتاب، كتاب هايي اس��ت كه ايش��ان در 
تمام سفرهايي مختلفي كه دور دنيا داشتند تهيه 
 كردند با پول شخصي، و حتي بعد از انقاب هم هر 
وقت ايش��ان مأموريت مي رفتند چه لندن و چه 
كش��ورهاي ديگر، آن  چيزي كه براي ما سوغات 
مي آوردن��د 30، 40 كارت��ن كتاب هاي جديدي 
بود كه مي گفتند ش��ايد تا ده ها سال بعد  اصًا در 
ايران كسي متوجه نشود كه اينها چي هست كه 
بخواهند تهيه كنند.  همين كار را در مصر هم كه 
رفته بودند انج��ام دادند. آرش��يوي را در اختيار 
من قرار دادند كه استفاده ش��ود. تأكيد درستي 
 حاج آقاي مهدوي راد داش��تند، ايش��ان در مصر 
باالي 50 كتاب براي تبليغ شيعه چاپ كردند ولي 
حرفشان اين بود كه  الزم نيست اسم ما باشد و اسم 
جمهوري اسامي باشد، ما بايد غيرمستقيم كمك 
كنيم و غيرمستقيم عقايد صحيح را  بگوييم. بعضي 
از دوس��تان اصرار دارند كه جزو آمار كاريش��ان 
اينها را مطرح كنند اما خ��ب تمام كتاب ها را هم 
 نمونه هاي��ش را داريم، و با چه س��ختي اي چاپ 
مي شده و با چه سختي به ناشران مي رسيده كه 
اين كار را انجام دهند.  كتابخانه را وقف كردند براي 
طلبه ها، براي دانشجوها، حول و حوش گنجايش 
كتابخانه از لحاظ مخزن اصلي صدهزار  كتاب است 
در مرحله اول. اكثر همين كتاب ها را هم كه اينجا 
داشتيم توسط خودشان از شخصيت هاي محترم 
 جمع آوري شده و بعد بازبيني كردند، شايد بتوان 
گفت اگر اين 3۹ ه��زار عن��وان و 50 هزار جلد، 
دوسوم آن را  خودشان تا تأييد نمي كردند ما اجازه 
فهرست نويسي نداشتيم. همه را با دقت زير نظر 
داشتند و خيلي كتاب هاي  ديگري هم مانده كه ما 

بايد انجام بدهيم«. 
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