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بگوئید مائیم از کردگار    به او باز گردیم فرجام کار

ـــی  ـــی، اجتماع ـــی، علم ـــمند دین ـــخصیت های ارزش ـــی از ش ـــوچ یک ـــاهد ک ـــه ش ـــت ک روزی نیس
ـــه  ـــی ک ـــان متوجـــه حرکت ـــن م ـــودآگاه ذه ـــا خ ـــیم و ن ـــدی نباش ـــار اب ـــه دی ـــا سیاســـی کشـــورمان ب ی
ـــز  ـــوان گری ـــس را ت ـــچ ک ـــت، هی ـــزام اس ـــه ال ـــی ک ـــردد. هجرت ـــم، نگ ـــیر داری ـــن مس ـــا در ای ـــه م هم

ـــد. ـــاء می کن ـــاء واحی ـــاء، احی ـــا را احی ـــرش، م ـــت و تذک ـــر نیس ـــن تقدی از ای
چهـــل روز پیـــش در چنیـــن روزی » دکتـــر کمال الدیـــن هریســـی نژاد« یکـــی از دانشـــمندان 
ـــق  ـــالق وتعمی ـــم، اخ ـــعه عل ـــرای توس ـــود را ب ـــر خ ـــای عم ـــال ه ـــه س ـــوق ک ـــم حق ـــته عل برجس
ـــی را وداع،  ـــّق دار فان ـــه ح ـــی ب ـــک گوی ـــا لبی ـــود ب ـــش صـــرف نم ـــن خوی ـــار و میه ـــردم دی ـــت م معرف

ـــت. ـــتداران گذاش ـــر دل دوس ـــرت را ب و داغ هج
»ماهنامـــه کارایـــی« بـــه عنـــوان رســـانه ای فعـــال در حـــوزه هـــای مختلـــف علـــوم انســـانی  
ـــدگان، دوســـتان و  ـــه ی علمـــی کشـــور، بازمان ـــه جامع ـــن دانشـــمند وبزرگمـــرد اخـــالق را ب ـــت ای رحل
ـــدر  ـــتاد عالیق ـــن اس ـــی ای ـــی و عمل ـــای علم ـــالش ه ـــاس ت ـــه پ ـــوده و ب ـــرض نم ـــلیت ع ـــنایان تس آش
ـــه از  ـــن بره ـــه در ای ـــا کاری  ک ـــوان تنه ـــه عن ـــر را ب ـــه حاض ـــژه نام ـــف، وی ـــای مختل ـــه ه در زمین

ـــد. ـــی نمای ـــر م ـــت، منتش ـــام اس ـــل انج ـــن قاب ـــرای ادای دی ـــان ب زم
امیـــد اســـت بـــا عنایـــات و توجهـــات حضـــرت حـــق امـــکان مشـــارکت بیـــش از پیـــش ایـــن 

مجموعـــه در بســـط آثـــار اســـتاد فراهـــم آیـــد.

پیام سردبیر
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گزارش مراسم وداع با دکتر هریسی نژاد

دانشـجویان، اسـاتید، شـخصیت های علمـی، فرهنگی 
و مـردم فرهنـگ دوسـت تبریز، با تشـییع پیکـر مرحوم 
اسـتاد دکتر کمال الدین هریسـی نژاد، از مقابل دانشکده 
حقـوق و علـوم اجتماعـی بـا ایـن اسـتاد برجسـته وداع 

کردند.
دکتـر محمدرضا  پور محمـدی، رییس دانشـگاه تبریز 
در ایـن مراسـم در سـخنانی بـا اشـاره بـه اینکـه، ایـن 
مرحـوم اسـتاد تمام دانشـکده حقـوق و علـوم اجتماعی 
این دانشـگاه، از مفاخر علمی و حقوقی و منشـاء خدمات 
ارزنـده ای بـرای جامعـه دانشـگاهی بـوده اسـت، تصریح 
کـرد: سـعه صـدر، حلـم در رفتـار و دانشـجو پـروری از 
مشـخصه های بـارز این اسـتاد فقید بود که طی سـالیان 
متمـادی و تـا واپسـین روزهـای عمـر خود نیز با عشـق 
و اخـالص و عالقـه در راه تربیـت جوانـان ایران اسـالمی 

کوشید.
وی افـزود: مرحـوم دکتر هریسـی نژاد، بنیانگذار حقوق 
در دانشـگاه تبریـز بـود و در ایـن راه تالش بسـیاری کرد 

و امـروز این گـروه یکی از دپارتمانهای خوب و برجسـته 
دانشـگاه اسـت و حضـور تعـداد زیـادی دانشـجویان در 
مقاطـع مختلـف در این آییـن نیز خود گویـاِی موفقیِت 

راه دکتر هریسـی نژاد، اسـت.
همچنیـن در این آیین حجت االسـالم محمـد انوری، 
مسـئول نهـاد رهبـری در دانشـگاه تبریـز، دکتـر رجب 
ایزدی، رییس دانشـکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه 
تبریـز و زیـن الدیـن هریـس نـژاد بـرادر شـاعر وی، در 
سـخنان کوتاهـی بـه ویژگـی های بـارز علمـی، اخالقی 
و شـخصیتی این اسـتاد بزرگ دانشگاه تبریز پرداختند  .

همیـن گـزارش حاکـی اسـت: پـس از اقامـه نمـاز بـر 
پیکـر مرحـوم اسـتاد دکتـر کمـال الدیـن هریسـی نژاد، 
بـه امامـت حجت االسـالم علـی خدیوی، مسـئول دفاتر 
نهـاد نمایندگـی مقام معظـم رهبـری در دانشـگاه های 
اسـتان آذربایجان شرقی، پیکر »اسـتاد« به سمت مقابل 
مسـجد دانشگاه تشـییع شـد تا از آن جا به وادی رحمت 
منتقل شـود و در قطعه هنرمندان به خاک سـپرده شـد.
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درگذشت استاد فقید و برجسته علم حقوق دکتر کمال 
الدین هریسی نژاد تسلیت باد

حقوقدانان؛  بسیج  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
حقوق  برجسته  استاد  نژاد   هریسی  الدین  کمال  دکتر 
دانشگاه تبریز به دیار باقی شتافت. مرحوم هریسی نژاد  
استاد تمام حقوق عمومی دانشگاه تبریز سابقه   بیش از 
34 سال  تدریس و از اساتید برجسته  در  حقوق عمومی 
ایران بود و آثار و تالیفات متعددی را به جامعه علمی ایران  

به رشته تحریر درآورده بود.
سازمان بسیج حقوقدانان این ضایعه بزرگ را به جامعه 
علمی و حقوقی کشور تسلیت عرض می کند. امید است 
که ادامه دهندگان راه آن مرحوم در تمامی عرصه ها علی 

الخصوص علم حقوق باشیم.

آیت اهلل دکتر هاشـم زاده هریسـی عضـو هیئت علمی 
و اسـتاد حقـوق دانشـگاه واحد علـوم و تحقیقـات تهران 
و نماینـده مـردم آذربایجان شـرقی در مجلـس خبرگان 
رهبـری، بـا صـدور پیامی درگذشـت دکتر کمـال الدین 
هریسـی نـژاد وکیـل فعـال و اسـتاد برجسـته دانشـکده 
حقـوق و علوم اجتماعی دانشـگاه تبریز را تسـلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر می باشد:
اناهلل و انا الیه راجعون

درگذشـت یکـی از مفاخر علـم حقوق، مؤلـف چندین 
کتـاب مرجـع حقوقـی، اسـتاد تمـام دانشـکده حقـوق 
برجسـته  وکیـل  تبریـز،  دانشـگاه  اجتماعـی  علـوم  و 
فعـال کانـون وکالی دادگسـتری  دادگسـتری و عضـو 
آذربایجـان شـرقی، اسـتاد فرزانـه مرحـوم دکتـر کمـال 
ایشـان،  محتـرم  خانـواده  بـه  را  نـژاد  هریسـی  الدیـن 
همکاران ، شـاگردان، وکالی دادگسـتری و جامعه علمی 
و حقوقـی کـه بنـده نیـز بـه عنـوان اسـتاد حقـوق در 

دانشـگاه، خـود را از ایـن جامعـه می دانم تسـلیت عرض 
نمـوده و علـو درجـات آن مرحـوم و صبـر و شـکیبایی 
می نمایـم  مسـألت  متعـال  خداونـد  از  را  بازمانـدگان 

خداونـد روح آن مرحـوم را قریـن رحمـت فرمایـد.

پیام تسلیت نماینده مجلس خبرگان رهبری
 در پی درگذشت استاد هریسی نژاد

پیام تسلیت سازمان بسیج حقوقدانان

6



کارایی . یادنامه دکتر کمال الدین هریسی نژاد . دی 95

پیام و تسلیت

دکتر محمدرضا  پور محمدی، رییس دانشگاه تبریز به 
مناسبت درگذشت دکتر کمال الدین هریسی نژاد، استاد 
برجسته دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز پیام 

تسلیتی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، در بخشی از این 
پیام آمده است: دکتر کمال الدین هریسی نژاد، استاد تمام 
دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز از مفاخر 
برای جامعه  ارزنده ای  منشاء خدمات  و  و حقوقی  علمی 

دانشگاهی بوده است.

سعه صدر، حلم در رفتار و دانشجو پروری از مشخصه های 
بارز این استاد فقید بود که طی سالیان متمادی و تا واپسین 
روزهای عمر خود نیز با عشق و اخالص و عالقه در راه تربیت 

جوانان ایران اسالمی کوشید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به دانشجویان، دانشگاهیان 
و خانواده این استاد، علّو درجات برای آن فقید را از خداوند 

متعال خواستارم.

اجرائیات  و  مدیر کل حقوقی  پور  هاشم  مسعود  دکتر 
شهرداری تبریز، طی متنی، درگذشت استاد فقید و برجسته 
علم حقوق دکتر کمال الدین هریسی نژاد را به جامعه علمی 

و حقوقی کشور تسلیت گفتند.
آقای  جناب  قدر  عالی  استاد  جانسوز  رحلت  داغ   
استادی  حّق  به  که  نژاد  هریسی  الدین  کمال  دکتر 
انسانی کامل در عرصه اخالق و  و  تمام در حوزه حقوق 

معنویت بود را به مردم شهید پرور آذربایجان و جامعه اساتید 
و حقوق دانان و خانواده محترم این استاد سفر کرده، تسلیت 
عرض نموده و از درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید، 

رحمت و مغفرت الهی مسئلت می نمایم. 

اناهلل و انا الیه راجعون،
رفیقان رفته اندنوبت به نوبت 

خوشا آن دم که نوبت برمن آید
ــتاد  ــخت، اس ــذیرش آن س ــود و پـ ــنگین ب ــر س خب

درگذشــت. هریســی نژاد  دکترکمال الدیــن 
پژوهشـگر،جامعه شـناس و حقوقـدان برجسـته کشـور 

غریبانـه پرکشـید و رفت.
مـردی کـه نـام و یـادش در دانشـگاهها و مراکزعلمی و 
پژوهشـی و دادرسـی آذربایجـان فراموش نخواهد شـد. به 
عنوان شـاگرد اسـتاد، مصیبـت وارده رابه خانواده شـریف، 
اسـاتید، همـکاران و دوسـتان صمیمانـه تسـلیت عـرض 
نموده، از خدای مهربان شـادی روح آن اسـتاد سـفرکرده و 
سـالمتی و صبر و شـکیبایی برای عزیزان را آرزو می نمایم.

پیام تسلیت مدیر کل حقوقی و اجرائیات 
شهرداری تبریز به مناسبت درگذشت 

دکتر کمال الدین هریسی نژاد

پیام تسلیت سیدحمایت میرزاده، 
سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات و 

فناوری  مجلس شورای اسالمی

پیام تسلیت رییس دانشگاه تبریز به مناسبت 
درگذشت دکتر کمال الدین هریسی نژاد

7
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بنــده تســلیت عــرض می کنــم رحلــت جانگــذار 
ــن  ــال الدی ــر کم ــای دکت ــاب آق ــرم جن ــتاد محت اس
هریســی نــژاد کــه فقــدان ایــن عزیــز بــر عالــم علــم و 
ــه  ــود. و ب ــری ب حقــوق خســارت بزرگــی و جبران ناپذی
تمامــی همــکاران، دانشــجویان و تمامــی کســانی کــه با 

ــم ــلیت می گوی ــد تس ــاط بودن ــان در ارتب ایش
ــم و  ــگاه عل ــا جای اجــازه می خواهــم کــه در رابطــه ب
ــن  ــم و همچنی ــرض کن ــی را ع ــت ایشــان مطالب فضیل
ــام  ــان انج ــه ایش ــی ک ــ ها و کارهای ــا تالش ــه ب در رابط
دادنــد مطمئنــاً نظــام آفرینــش و خلقــت کــه متشــکل 
ــت  ــاس عدال ــر اس ــت ب ــت اس ــت و ماوراطبیع از طبیع
ــی  ــای اله ــام انبی ــت تم ــدف از بعث ــه و ه شــکل گرفت
در طــول تاریــخ هــم اجــرای عدالــت بــوده اســت کــه 
ــته اند  ــا توانس ــت و انبی ــق اس ــن ح ــت عی ــه عدال البت
کــه جاهلیــت را بــه عقالنیــت تبدیــل کننــد و زمینــه را 

بــرای اجــرا و گشــترش عدالــت فراهــم کننــد البتــه در 
طــول تاریــخ بــرای اجــرا عدالــت دو مانــع مهــم وجــود 
ــاید در  ــود دارد و ش ــم وج ــه االن ه ــت ک ــته اس داش
همــه زمان هــا ایــن مانــع وجــود داشــته باشــد. عبــارت 
ــزرگان،  ــت و ب ــی اس ــت عمل ــی و جهال ــل علم از جه
ــه  ــته همیش ــان های برجس ــا و انس ــا، حقوق دان ه حکم
ــد  ــت بوده ان ــال ســاری و جــاری ســاختن عدال ــه دنب ب
ــی  ــالت انبیای ــداوم رس ــه ت ــت ک ــوان گف ــی می ت یعن

الهــی.
ــی  ــن هریس ــر کمال الدی ــای دکت ــاب آق ــوم جن مرح
ــن  ــه ای ــور ک ــود اخالق مح ــی ب ــک حقوق دان ــژاد ی ن
مــورد را در تالیفــات ایشــان و یــا در کرســی تدریسشــان 
ــی  ــالت اجتماع ــی و تعام ــاورات حقوق ــه مش ــا ارائ و ی
ــده می شــود و  ــه وضــوح دی وی ایــن اخــالق مــداری ب
بزرگتریــن موفقیــت ایــن عزیــز هــم همیــن صفــت بارز 
اســت چــون مــن گریــزی می زنــم بــه جایــگاه اخــالق 

عالم فضیلت مند
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ــن  ــد و کمتری ــی می کن ــان را نوران ــالق انس ــون اخ چ
فایــده ای کــه اخــالق بــر روی تمــدن جامعــه دارد 
ــگام  ــی و پیش ــه را االه ــه جامع ــت از این ک ــارت اس عب
ــد  ــی می کن ــان را نوران ــدی انس ــد و در گام بع می کن
و انســان وقتــی نورانــی شــد قــدرت تشــخیص، قــدرت 
ــق در آن بیشــتر می شــود  ــز حقای ــدرت تمیی درک و ق
و در اداره جامعــه بیشــتر موثــر می شــود ایــن مرحــوم 
ایــن  اخالق محــوری  ایــن  مــا  و  بــود  این گونــه 
ــه  ــان ب ــی ایش ــای زندگ ــام زوای ــداری را در تم حق م

وضــوح می دیدیــم.
البتــه اخــالق جــز الینفــک تمــام امور اســت و شــرط 
ــد،  ــت عقای ــل تثبی ــالق عام ــرافتمندانه. اخ ــی ش زندگ
اجــرای قوانیــن فقهــی اســت و مکمــل و متمــم حقــوق 
ــالق  ــا اخ ــط ب ــته فق ــوق دان وارس ــک حق ــت و ی اس
ــزوم  ــالق الزم و مل ــد و اخ ــی برس ــه جای ــد ب می توان

ــم بابرکــت حقــوق اســت  عل
ــت  ــرای عدال ــوق اج ــتاد حق ــک اس ــالش ی ــام ت تم
اســت حــاال چــه عدالــت اقتصــادی، چــه عدالــت 
آموزشــی و چــه عدالــت قضایــی و احقــاق حــق و 
ابطــال باطــل اســت در حقیقــت و توزیــع عادالنــه 
فرصت هــا و امکانــات بیــن افــراد مطمئنــاً باعــث عدالــت 
اجتماعــی می شــود کــه عمــده دغدغــه ایــن عزیزمــان 
هــم همیــن بــود. ایشــان انســان مســتعدی بودنــد و در 
ــد عاملــی کــه  ــه دنیــا آمدن ــواده علــم و فضیلــت ب خان
باعــث شــده کــه وی بــه دنبــال حقــوق برونــد بــه دلیل 

ــت   ــوده اس ــان ب ــداری ایش حق م
اصــوالً انســان های بــزرگ ســعی میکننــد در جامعــه 
پیشــگام باشــند و دغدغــه عمــده آن هــا ایــن اســت کــه 
ــام صــادق  ــاری شــود. ام ــاری و ج ــه حــق س در جامع
ــا  ــردم ب ــان م ــد کــه اگــر در می ــه اســالم فرموده ان علی
ــی  ــوند یعن ــاز می ش ــه بی نی ــود هم ــار ش ــت رفت عدال
ــار  ــه دچ ــی جامع ــه وقت ــم ک ــه را می گیری ــن نتیج ای
تضادهــای طبقاتــی و اشــرافیت می شــود مشــخص 

ــی رود.  ــن م ــان از بی ــن می ــت در ای ــه عدال اســت ک
اگــر عدالــت ســاری و جــاری شــود هرکســی بــه اندازه 
اســتعداد و لیاقتــش بــه حــق خــود می رســد و جامعــه، 
ــان  ــی از می ــق هیچکس ــود و ح ــی می ش ــه اله جامع
نمــی رود. بنابریــن یــک حقــوق دان خــود بــه خــود یــک 
معلــم اخــالق اســت بــرای  اینکــه امیرالمومنیــن ســالم 

اهلل علیــه بــه صــورت قاطــع فرمودنــد کــه تنهــا فــردی 
می توانــد مــردم را بــه حــق وادار کنــد کــه مــردم را از 

باطــل دور کنــد
بنابریــن در ایــن رابطــه چیــزی کــه مهــم اســت ایــن 
اســت کــه ابتــداً تــرک باطــل اســت و در مرجلــه بعــدی 
روی آوردن بــه حــق وجــود دارد و ایــن هــم برخواســته 

از یــک انســان خودســاخته اســت
مرحــوم مغفــور شــادروان جنــاب آقــای دکتــر 
هریســی نــژاد واقعــاً چنیــن بودنــد یــک فــرد کــم گوی 
ــه  ــود ک ــن ب ــه ایشــان ای ــد و دغدغ و اهــل عمــل بودن
ــدون  ــت و ب ــی من ــتند را ب ــود داش ــه در خ ــزی ک چی
کــم فروشــی در اختیــار عالقمنــدان بگذارنــد. آن هایــی 
کــه بــه عنــوان دانشــجو در مقاطــع مختلــف در خدمــت 
ایشــان بودنــد دیده انــد کــه ایشــان بســیار دردمندانــه و 
دلســوزانه مــواردی را در اختیــار ایــن عزیــزان گذاشــته 
ــوده  ــور ب ــه و اصــالح ام ــد و هدفشــان اصــالح جامع ان
اســت. بنابریــن ایــن مطلــب از این جــا مشــخص 
ــم  ــک معل ــوق ی ــتاد حق ــک اس ــا ی ــه قطع ــود ک می ش
اخــالق اســت. چــون حقــوق و اخــالق مکمــل یکدیگــر 
هســتند و الزم و ملــزوم هــم هســتند. کســی کــه 
ــودش  ــت را از خ ــد عدال ــد بای ــت می کن ــرای عدال اج
ــودش  ــی از خ ــت ضعف ــرای عدال ــد و در اج ــان ده نش

نشــان ندهــد.
و مــا ایــن خصیصــه را در تمــام مراحــل زندگــی ایــن 

ــم. ــوار مشــاهده کرده ای بزرگ
ــت  ــرای عدال ــرای اج ــی ب ــه مانع ــا همیش دنیاطلب ه

بوده انــد.
وقتــی دوران زندگــی ایــن عزیزمــان را مطالعــه 
می کنیــم دغدغــه عدالــت را کامــاًل مشــاهده می کنیــم 
ــه  ــه از دغدغ ــی در جامع ــل اخالق ــدن فضای ــاده ش پی
ــه  ــژاد ب ــی ن ــر هریس ــت. دکت ــوده اس ــان ب ــای ایش ه
دانشــجویانش تاکیــد داشــت کــه حــق را بشناســید و از 
حــق دفــاع کنیــد. در تالیفــات ایشــان هــم جنبه هــای 

ــاًل مشــهود اســت. ــی کام اخالق
امیــدوارم کــه نســل آتــی هــم ایــن چنیــن حق طلــب، 
ــه در  ــی را ک ــد قلب های ــند و خداون ــور  باش اخالق مح
ــر  ــد و ب ــی کن ــود دارد را نوران ــت وج ــم و فضیل آن عل

توفیقــات همــگان بیفزایــد.
حجت االسالم قهرمان احمدی، امام جمعه هریس
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باور نشود رفتن تو بوده حقیقت 
راضی به خداییم و به این رسم طبیعت
آثار تو در شهر به هر گوشه عیان است 

در کار و عمل سعی تو در حد توان است
الزم نبود بر همگی باشد اشاره 

آن را که عیان است چه حاجت به بیان است
حقیقت این است قلم زدن در مورد دوست و همکاری 
که هرگز انتظاری نداشتم قبل از من به سفر ابدیت برود 
بسیار سخت است. اما برای این که حداقل قسمتی از وطیفۀ 
خود را به این بزرگ مرد ادا کرده باشم در حد بضاعت خود 
سطوری چند از وصف دوست دانشمندم دکتر کمال الدین 
هریسی نژاد به نگارش درمی آورم. امیدوارم این نوشتۀ بنده 
موجب شادی روح آن زنده یاد و تسلی خاطر بازماندگانش 

باشد.
دکتر کمال الدین هریسی نژاد: استادی فرزانه ومدیری 
کاردان، مشاوری امین و دانا، و دوستی صمیمی و صادق 
بود. در این نوشته سعی می کنم برای این زنده یاد گرانقدر 

در سه بخش مطالبی بنویسم.
الف- فرزانگی استاد هریسی نژاد:

اول دهۀ 1360  از سال های  را  نژاد  دکتر هریسی  من 
می شناختم. آن موقع من در سازمان برنامه و بودجۀ استان 
آذربایجان شرقی شاغل بودم و او، با مدرک فوق لیسانس 

از فرانسه گرفته بود، عضو هیأت علمی گروه  حقوق که 
علوم اجتماعی دانشگاه تبریز بود. ارتباط بنده با او )ودیگر 
دوستانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز( در ارتباط با 
امور پژوهشی روز به روز قوی تر شد و مخصوصاً بعد از انتقال 
تبریز در سال 1369 و عضویت در  دانشگاه  به  اینجانب 
هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز این ارتباط 
قوی تر هم گردید و در نتیجه، رابطۀ علمی و پژوهشی ام 
با دکتر هریسی نژاد  هم افزایش یافت. در آن سال ها، هر 
دوی ما عضو شورای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی 
بودیم و در عین حال، کارهای پژوهشی در امور اجتماعی 
استان زیر نظر شورای پژوهشی استانداری آذربایجان شرقی 

انجام می دادیم.
دکتر هریسی نژاد که تخصص حقوق داشت در زمینۀ 
جامعه شناسی و تاریخ معاصر ایران هم مطالعات فراوان 
داشت و در این عرصه ها هم مطالعات و تحقیقات مفید دارد.

در سال 1372 هر دوی ما با استفاده از بورس تحصیلی 
تبریز جهت تحصیل در دورۀ دکترا عازم خارج  دانشگاه 
شدیم من به استرالیا رفتم و او به فرانسه. هر دو، پس از 
اخذ مدرک دکترا به دانشگاه تبریز برگشتیم. در این فاصله، 
گروه های اقتصاد و حقوق از گروه علوم اجتماعی جدا شده 
بودند و بنابراین هر دو با مرتبۀ استادیاری به ترتیب در گروه 

اقتصاد و گروه حقوق مشغول به کار شدیم.

دوست گرانسنگ و همکار دانشمند

دارم هوای صحبت یاران رفته را
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دکتر هریسی نژاد به دفعات به عنوان مدیر گروه حقوق 
انتخاب گردید و عالوه براین، سابقۀ تصدی پست مدیریت 
آموزشی  معاونت  و  تبریز  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز در کارنامۀ 

خود دارد. 
سال 1325  در  )که  تبریز  دانشگاه  در  بار  اولین  برای 
تأسیس شده است( در سال 1381 تصدی پست ریاست 
دانشکده به صورت انتخابی انجام شد و بنده اولین کسی 
بودم که  به عنوان رئیس دانشکدۀ علوم انسانی واجتماعی 
دانشگاه تبریز انتخاب شدم و از دکتر هریسی نژاد خواهش 
کردم در پست معاونت آموزسی دانشکده انجام وظیفه کند 
که پذیرفت. او مدیری بسیار توانمند و شایسته بود بدون 
اغراق در تمام پست های مدیریتی خود اعم از مدیریت گروه 
حقوق، مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز و معاونت 
آموزشی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی چنان با تدبیر و 
صداقت و کاردانی عمل کرد که بنده هرگز شاهد اعتراضی 

در موضوع مدیریت او نبودم. 
وجهۀ او در بین اعضای گروه حقوق چنان باال بود که 
با  دیگر کسی  می شد  گروه  مدیریت  کاندیدای  او  هرگاه 
و  گروه  اعضای  رضایت  میزان  نمی پرداخت.  رقابت  به  او 
دانشجویان و مسؤوالن دانشکده و دانشگاه از مدیریت بی 

حب و بغض دکتر هریسی نژاد بسیار باال بود. 
به لحاظ توانمندی و شایستگی باالی او بود که رئیسان 
عالقه  او،  مشاورت  از  استفاده  بر  عالوه  تبریز  دانشگاه 
داشتند که دکتر هریسی نژاد در مسؤولیت های باالتر قرار 
گیرد که او با دادن پاسخ  منفی درقبال پیشنهادها )به 
جز مسؤولیت هایی که برشمردم( عالقه داشت در محدودۀ 
گروه حقوق به فعالیت های آموزشی و پژوهشی بپردازد.. باید 
اضافه کنم دکتر هریسی نژاد به لحاظ اخالق متواضعانه ای 
که داشت سعی می کرد پاسخ منفی خود  در قبال پیشنهاد 
که  برساند  مسؤالن  سمع  به  دیگران  توسط  را  پست ها 

چندین بار این وظیفه را من عهده دار بودم.
از آنجایی که تخصص من در اقتصاد است و تخصص دکتر 
هریسی نژاد در حقوق لذا اظهار نظر بنده در مورد تخصص 
وی منطقی نیست و این مهم را به عهدۀ استادان حقوق 
وامی گذارم. اما باید بگویم دکتر هریسی نژاد الحق استادی 
فرزانه بود.او فوق لیسانس و دکترایش را از فرانسه اخذ کرده 
بود و  فرصت مطالعاتی )یک ساله( را در کانادا گذرانده بود 
به همین دلیل، هم با اخالق و رفتار علمی سبک فرانسوی 

آشنا بودو هم با اصول آداب علمی آمریکای شمالی. و به 
دلیل تسلطی که به زبان فرانسه داشت و آشنایی باالیی که  
به زبان انگلیسی داشت، در آموزش و تحقیقات خود هم 
از منابع فرانسوی و هم از منابع انگلیسی استفاده می کرد. 
بررسی آثار متعدد این استاد فرزانه )که به لحاظ شایستگی 
ارتقاء  به موقع به مرتبۀ استادی کامل یعنی پروفسوری 
یافت( بیانگر عمق دانش علمی او در عرصۀ تخصص خود 

می باشد.
اخالق  و هم  داشت  علمی  باور  استاد هریسی نژاد، هم 
رعایت  را  استانداردها  علمی،  موضوع  زمینۀ  در  و  علمی 
می کرد. او نه فقط در اموری که با تخصص او ارتباط نداشت 
وارد نشد بلکه در زمینه های علمی استانداردها را رعایت 
می کرد. به عنوان مثال در طرح تحقیق »انقالب مشروطه و 
توسعه« که بنده مجری بودم و او داور،  بدون لحاظ کردن 
رابطۀ دوستی به داوری پرداخت که این کار هر دوی ما را 

راضی نمود.
ب- امین و دانا بودن مشاورۀ استاد هریسی نژاد

ابتدا باید متذکر شوم که اینجانب در انتخابات شورای 
اسالمی شهر تبریز )شورای اول در سال های 1382-1378( 
به عنوان علی البدل اول انتخاب شده بودم که با استعفای 
یکی از اعضای اصلی در حالی که چهار ماه از استقرار شوراها 
گذشته بود وارد شورا شدم. دیدم شورای شهر تبریز مشاور 
حقوقی ندارد فلذا در یکی از جلسات شورا پیشنهاد کردم که 
شورا به تعیین فردی به عنوان مشاور حقوقی اقدام کند تا او 
در تمام جلسات  حضور یابد و همۀ مذاکرات و مصوبات شورا 
را از نظر حقوقی بررسی کند تا محتوای جلسات و مصوبات 
شورا با قانون شوراها سازگار باشد. من پیشنهاد کردم اعضاء 
برای جلسۀ آینده پیشنهادهای خود را ارائه کنند و چنانچه 
کسی را معرفی نکنند بنده فرد واجد صالحیت را معرفی 
خواهم کرد. در جلسۀ بعد، چون فردی را کسی معرفی 
نکرد بنده دکتر هریسی نژاد را پیشنهاد کردم که علی رغم 
از  برخی  می کنم  فکر  شد.  مواجه  برخی  تردید  با  تأیید 
اعضاء فکر می کردند دکتر هریسی نژاد طرفدار من خواهد 
بود در حالی که با گذشت زمان همۀ اعضای شورا )بدون 
استثناء( و همۀ مدیران و کارشناسان شهرداری دیدند آقای 
دکتر هریسی نژاد فردی است مستقل و حرفه ای. چنان به 
قوانین و مقررات تسلط دارد که اگر مصوبات شورای شهر 
توسط مراجع باال )فرمانداری و وزارت کشور( مورد ایراد 
قرار می گرفت با استدالل بسیار قوی مشاور حقوقی، معموالً 
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مراجع قوق الذکر از رأی او تبعیت می کردند.
حضور دکتر هریسی نژاد در جلسات شورای شهر مانع 
بررسی و تصویب موارد خالف قانون می شد. امانت-داری و 
شایستگی دکتر هریسی نژاد به عنوان مشاور شورا چنان بود 
که عالوه بر شورای اول، شوراهای دوم، سوم و چهارم هم از 

او به عنوان مشاور استفاد کردند.
من فکر می کنم خدمات مشاورۀ استاد هریسی نژاد در 
شورای اسالمی شهر یکی از ماندگارترین خدمات او محسوب 
می شود. او نه فقط به قانون شوراها، قانون شهرداری ها و 
سایر قوانین و مقررات ذی ربط تسلط داشت بلکه در آثار 
علمی خود به تاریخچۀ شوراها از زمان مشروطیت در سال 
1286 پرداخته و نشان داده است که به مرور زمان اختیارات 
انجمن ها تقلیل یافت که  بنده از محضر استاد هریسی نژاد 

در مورد شوراها مطالب بسیاری آموخته ام.
ج- وفاداری وصمیمیت در دوستی
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز 

چه توان کرد سعی من و دل باطل بود
نه  ما  بود.  بنده  بسیار صمیمی  از دوستان  کمال یکی 
فقط دوست بودیم بلکه رابطۀ خانوادگی هم داشتیم. باید 
توضیح دهم ما جمعی هستیم که از سال 1363 هفته ای 
یک روز باهم در ناهار دور هم جمع می شویم که کمال 
یکی از بنیانگذاران این سنت حسنه و عضو دایمی و اصلی 
آن محسوب می شد. این، حداقل هفته ای یک بار، دور هم 
جمع شدن تأثیر روحی و روانی بسیار مثبتی دارد. متاسفانه 
این گروه ، قبل از کمال دو نفر از اعضای خود را  از دست 
داده بود که مهاجرت ابدی کمال، اعضای گروه را در غم 
عمیق فرو برد که امیدوارم با عنایت خداوند متعال فقدان 

این عزیزمان، صبر و تحمل دوستان را باال برد.
به  بار  ما چندین  بود.  و ساده  رنگ  کمال دوست یک 
همراه خانواده و یا در جمع گروه فوق الذکر به مسافرت هایی 
رفته ایم که از همۀ این مسافرت ها، خاطرۀ بسیار خوبی از 

آن زنده یاد دارم.
کمال پدری داشت به نام استاد موسی هریسی نژاد  که 
اواخر در  این  تا  او  ادیبی بود شاعر و عارفی بود متدین، 
ماه های رجب، شعبان و رمضان هر سال را روزه می گرفت. 
اشعار ترکی این شاعر فضولی شناس و عارف از چنان غنای 
علمی برخوردار است که در مراسم گوناگون توسط شاعران 
و مداحان خوانده می شود. رادیوی تبریز در سال های قبل 
هریسی نژاد  موسی  استاد  اجرای  با  متعددی  برنامه های 

پخش کرده است.
کمال بزرگترین پسر استاد موسی بود. بین پدر و پسر 
عالقۀ شدیدی  وجود داشت. استاد موسی در خرداد 1395 
در حالی که 90 سال داشت به دیار باقی شتافت و در قطعۀ 
هنرمندان وادی رحمت به خاک سپرده شد. عالقۀ این پدر 
به کمال چنان زیاد بود که برخی از نزدیکان می گویند اگر 
در زمان حیات حاج موسی، کمال وفات می کرد پدر نیز 

جان خود را از دست می داد.
رحلت استاد موسی تأثیر خیلی شدیدی در روحیۀ پسر 
گذاشته بود به طوری که کمال به من می گفت »در زمان 
حیات پدر من نمی دانستم این قدر به او وابسته ام«. من 
فکر می کنم وفات پدر بیماری نهفتۀ پسر را عیان و تشدید 
کرد آن چنان که بعد از اربعین پدر سیستم ایمنی او مختل 
شد و علی رغم تالش قابل تقدیر اعضای خانواده و تحمل 
زحمات فراوان آنان، کمال در 10 آذر 1395 که با 30 صفر 
1437 و 30 نوامبر 2016 برابر بود دار فانی را وداع کرد و با 
آرام گرفتن او در کنار پدر در قطعۀ هنرمندان وادی رحمت، 

همۀ اعضای خانواده و دوستانش را داغدار نمود.
به جز مرگ نسنجند قدر مرد!«  به مصداق »دردا که 
سابقۀ  وکم  باشکوه  مراسم   در  شرکت کنندگان  انبوه  از 
تشییع، تدفین، شام غریبان، ترحیم و تذکر می شود جایگاه 
اجتماعی دکتر هریسی نژاد را شناخت. الحق همۀ دوستان، 
همکاران دانشگاهی، هیأت رئیسۀ دانشگاه تبریز و در رأس 
آن جناب آقای دکتر پورمحمدی رئیس بزرگوار دانشگاه 
تبریز، دانشجویان قدرشناس، تعدادی از اعضای شورای شهر 
تبریز و تعدادی از مدیران و کارشناسان شهرداری، تعدادی 
و  قاضیان  و  دادگستری  وکالی  از  وکثیری  هریسی ها  از 
انبوهی از دیگر کسانی که دکتر هریسی نژاد را می شناختند 
موجبات تسلی خاطر بازماندگان او را فراهم کردند که از 

خداوند می خواهم به همۀ آنان اجر مضاعف عطا نماید.
دوستم کمال رفت و در رثای او باید گفت:

از شمار دو چشم یک تن کم   
وزشمار خرد هزاران بیش

بیایید همگی یک بار دیگر به روح پر فتوح این بزرگ از 
دست رفته فاتحه بخوانیم و از خداوند غفار برای او غفران 
و رحمت واسعه آرزو کنیم. ضمناً از خداوند قادر و متعال 
بخواهیم به همسر و دو فرزند او توانایی ادامۀ  راهی را که 

کمال برایشان ترسیم کرده بود عنایت فرماید.
محمدباقربهشتی

دارم هوای صحبت یاران رفته را
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»حقـوق« مـن و او را به هـم پیوند داد. آغاز آشـنائی 
مـن بـا آن مرحـوم در سـی سـال قبـل بـه تدریـس 
همزمـان حقوق در یک مرکز آموزشـی معطوف اسـت. 
مشـابهت های فکـری و مشـترکات متعـدد عامـل قرب 
بیـش تـر گردیـد و ایـن رابطـه تدریجـا بـه وفاقـی کم  
نظیـر تبدیـل شـد. اعتقـاد دارم تجلیـل از این دوسـت 
بزرگـوار و بیـان ماثـر و خصائـل نیـک او، در نـوع خود 
تشـویق از آینـدگان هم هسـت و این رویـه مرضیه می 
بایـد هـم چنان مسـتدام باشـد و اذعان دارم کـه ادای 
حـق فقیـد خلدآشـیان آن چنان کـه شایسـته منزلت 
رفیـع وی اسـت و بیان حـاالت و خصوصیات اخالقی و 
اطالعـات علمی و فضائل اکتسـابی اوسـت، در جمالت 

من کفایـت نخواهـد کرد.
خصوصـاً  موضوعـات،  بـه  احاطـه  فکـری،  انسـجام 
علمـی و صنفـی در حـد اعـال بـود. بـا تفکـری انـدک 
و مطالعـه جزئـی بـد و خـوب، عالـی و سـافل را خوب 
تشـخیص مـی داد. بردبـاری و بزرگـواری زایدالوصفـی 
داشـت. حق دوسـتی و مودت را نیـک رعایت می کرد. 
متواضـع بـود در توقیـر و تکریـم دوسـتان و همـکاران 
همیشـه کوشـا بود. مهربـان، نیک نفس و حق شـناس 
و برخـوردار از دنیائـی صفـت نیـک بـود. در مسـائل 
ارائـه دهنـده منطقـی و منصفانـه تریـن راه حـل بـود. 

نومیـدی در او جایگاهـی نداشـت و پیوسـته تـالش در 
زدودن نومیـدی همـکاران و دانشـجویان داشـت. ارتقا 
و تعالـی گـروه حقـوق را اوجـب واجبات می دانسـت و 
بـر آن در هـر فرصتـی تاکید داشـت. در سـفر خارج از 
کشـور کـه برای تکمیـل تحصیالت عزیمـت نموده بود 
پیوسـته جویـای وضعیت گـروه نوپای حقوق دانشـگاه 
بـود و بایـد بدون حب وبغـض اذعان کنم. در بسـیاری 
مسـائل و شـئون گـروه حقـوق، مرهـون بینـش عالـی 
و برخوردهـای تخصصـی و در عیـن حـال منطقـی او 

بودیم. 
رفیقـی بـا تمـام قدافراشـته، همـکاری بـا اندیشـه 
هـای نیـک و مثبـت و درعیـن حـال همدلـی حلیـم و 
صمیمـی و اندیشـمندی پرمهـر و بی تکلـف و به واقع، 
لنگرگاهـی مطمئـن و باثبات بود. از صفات و سـجایای 
اخالقـی و صمیمیـت و موأنسـت و همدمی و همفکری 
او، آن چنـان تحـت تاثیر بوده و هسـتم کـه فقدان آن، 
هرگـز در دل مـن پـر نخواهد شـد. اعتقاد من اینسـت 
کـه او پـاک بـه دنیا آمـد؛ با سـربلندی و منـاع زندگی 
کـرد و پـاک از دنیـا رفـت. روحـش مسـرور و قبـرش 

پرنـور و راهـش پر رهـرو باد.

محمدرضا مجتهدی

پاک آمد، عاِلم زیست، پاک رفت
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ـــر  ـــال )دکت ـــاره کم ـــن در ب ـــخن گفت ـــن س ـــرای م ب
ـــت.  ـــوار اس ـــیار دش ـــژاد( بس ـــی ن ـــن هریس کمال الدی
ـــاز  ـــم. از آغ ـــروع کن ـــا ش ـــب را از کج ـــم مطل نمی-دان
آشـــناییم بـــا او در آغـــاز دهـــه 60 ؟ از شـــروع 
ــم  ــان اول در دلـ ــش همـ ــه محبتـ ــتیمان کـ دوسـ
نشســـته بـــود؟ از مراتـــب فضـــل و مرتبتـــش کـــه 
ــتی و  ــم دوسـ ــخن در آن دارم؟ از عوالـ ــی سـ دنیایـ
ـــود؟ از  ـــر ب ـــی نظی ـــه در آن ب ـــکاری ک ـــت و هم رفاق
روابـــط انســـانی و درک عمیـــق او از روح انســـان ها 
کـــه ژرفایـــش را نهایتـــی نبـــود؟ از پشـــتکارش در 
ـــل و  ـــل فض ـــی مراح ـــش و ط ـــش و پژوه ـــب دان کس
ـــت؟ از  ـــق و معرف ـــهر عش ـــت ش ـــتن هف ـــب و گش مرت
ـــواده اش:  ـــه خان ـــبت ب ـــاداری او نس ـــرام و وف روح احت
ـــر و  ـــدر پی ـــه پ ـــدری و حرمتـــی کـــه ب ـــواده پ چـــه خان
ـــد  ـــا دی ـــش ب ـــس از ارتحال ـــا پ ـــا ت ـــه حت ـــش ک عارف
یـــک پـــدر و پیـــر معنـــوی نســـبت بـــه وی حفـــظ 

ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــش ک ـــران و برادران ـــود؛ خواه ـــرده ب ک
یـــک بـــرادر بـــزرگ، نســـبت بـــه آن هـــا احســـاس 
مســـئولیت و تعهـــد داشـــت؛ تـــا تعلـــق خاطـــرش 
ـــش  ـــته و الیق ـــدان شایس ـــر و فرزن ـــه همس ـــبت ب نس
ــر و  ــه دختـ ــبت بـ ــه نسـ ــئولیتی کـ ــس مسـ و حـ
ــروف  ــته همتـــش را مصـ پســـرش داشـــت و پیوسـ
تربیـــت متعالـــی و ارتقـــای فهـــم و دانـــش آن هـــا 

ـــود؟  ـــرده ب ک
ـــت  ـــال های نخس ـــه 60، در س ـــدای ده ـــن در ابت م
انقـــالب، بـــا وی آشـــنا شـــدم؛ و آن زمانـــی بـــود کـــه او 
ـــرد و  ـــس می ک ـــتان تدری ـــم اس ـــت معل ـــز تربی در مرک
ـــط  ـــود در محی ـــاس می نم ـــه احس ـــن ک ـــل ای ـــه دلی ب
دانشـــگاهی بیشـــتر می توانـــد مثمـــر ثمـــر باشـــد، 
ـــت.  ـــز را داش ـــگاه تبری ـــه دانش ـــال ب ـــت انتق درخواس
ــز  ــگاه تبریـ ــوق در دانشـ ــته حقـ ــان رشـ در آن زمـ
ــن  ــورد از ایـ ــف می خـ ــود و تأسـ ــده بـ ــاد نشـ ایجـ

کمال چه زود رفت؟!

دارم هوای صحبت یاران رفته را
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ماهـنامه اقتـصادی

کـــه چـــرا اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، بخصـــوص 
ـــی  ـــی، سیاس ـــوابق علم ـــه س ـــا آن هم ـــز، ب ـــهر تبری ش
ـــد.  ـــته باش ـــوق را داش ـــته حق ـــد رش ـــی، نبای و حقوق
ـــه  ـــکاری صادقان ـــا هم ـــه ب ـــود ک ـــبب ب ـــن س ـــه ای ب
ـــی  ـــات علم ـــت مقام ـــی و موافق ـــوم اجتماع ـــروه عل گ
دانشـــگاه، بـــه گـــروه جامعه شناســـی ـــــ گرایـــش 
پژوهشـــگری ـــــ انتقـــال یافـــت و از همـــان ابتـــدا 
ـــی  ـــت عال ـــدرت و هم ـــا ق ـــش را ب ـــس و تحقیق تدری
در ایـــن گـــروه آغـــاز نمـــود. درس هـــای او بـــرای 
جاذبـــه  از  جامعه شناســـی  رشـــته  دانشـــجویان 
و کشـــش دو چندانـــی برخـــوردار بـــود، چـــرا کـــه 
مســـایل حقوقـــی را از زاویـــه دیـــد جامعه شناســـی 
و جامعه شناســـی را از منظـــر حقوقـــی بـــه بحـــث 
می گذاشـــت و بالمـــال بینـــش کامل تـــری بـــه 

دانشـــجو مـــی داد.
پـــس از گذشـــت چنـــد نیمســـال تحصیلـــی، بـــا 
ـــت  ـــه صراف ـــک، ب ـــش آکادمی ـــه و دان ـــت تجرب انباش
ایجـــاد رشـــته حقـــوق در دانشـــگاه تبریـــز افتـــاد 
و بـــا هم فکـــری و همرأیـــی همـــکاران رشـــته 
در  کـــه  مرارت هایـــی  از  پـــس  جامعه شناســـی، 
ــته در دوره  ــن رشـ ــرانجام ایـ ــید، سـ ــن راه کشـ ایـ
کارشناســـی در ایـــن دانشـــگاه دایـــر شـــد؛ و ایـــن 
یکـــی از بـــرکات وجـــودی ایشـــان بـــود. دغدغـــه 
ـــی  ـــی و کیف ـــالی کم ـــه اعت ـــان در زمین ـــری ایش فک
ــاً در  ــتان، مخصوصـ ــطح اسـ ــوق در سـ ــته حقـ رشـ
دانشـــگاه تبریـــز، ســـبب شـــد کـــه از یـــک ســـو، 
ـــرز  ـــیار مب ـــاتید بس ـــی اس ـــذب تدریج ـــب و ج ـــه جل ب
ـــود ـــــ  ـــق ش ـــه موف ـــات و تجرب ـــطح معلوم ـــر س از نظ
ـــه  ـــوق ب ـــروه حق ـــر گ ـــال حاض ـــه در ح ـــوی ک ـــه نح ب
ـــوم  ـــاخه عل ـــوی ش ـــای ق ـــته ه ـــی از رش ـــورت یک ص
ـــه  ـــده و مای ـــز درآم ـــگاه تبری ـــطح دانش ـــانی در س انس
ـــای  ـــر، دوره ه ـــوی دیگ ـــد؛ و از س ـــی باش ـــات م مباه
کارشناســـی ارشـــد و دکتـــرای ایـــن رشـــته را نیـــز 
در دانشـــکده حقـــوق و علـــوم اجتماعـــی دانشـــگاه 
ـــل  ـــای اه ـــر از آرزوه ـــی دیگ ـــرد و یک ـــز ایجـــاد ک تبری
علـــم و فضـــل و دانشـــجویان تشـــنه علـــم تبریـــز، 

اســـتان و حتـــی کشـــور را تحقـــق بخشـــید.
ــی  ــتکار پژوهشـ ــی و پشـ ــوان علمـ ــب تـ در مراتـ
ایشـــان همیـــن یـــک نکتـــه بـــس اســـت: در 

ســـوی  از   ،  60 دهـــه  دوم  نیمـــه  ســـال های 
اســـتانداری آذربایجـــان شـــرقی هشـــت موضـــوع و 
ـــادی  ـــی، اقتص ـــای اجتماع ـــم در زمینه ه ـــئله مه مس
و فرهنگـــی جهـــت تحقیـــق بـــه دانشـــگاه تبریـــز 
ـــود کـــه یکـــی از آن هـــا تحـــت عنـــوان  ـــه شـــده ب احال
ـــه  ـــتان« ب ـــاء در اس ـــالس و ارتش ـــع اخت ـــی وض »بررس
ـــته  ـــه رش ـــن ک ـــم ای ـــی رغ ـــد. عل ـــول ش ـــان مح ایش
ـــود،  ـــی نب ـــه شناس ـــوزه جامع ـــان در ح ـــی ایش تحصیل
امـــا بـــا دقـــت نظـــر و تجربـــه ای کـــه از تدریـــس 
ــود، و  ــرده بـ ــب کـ ــی کسـ ــته جامعه شناسـ در رشـ
ـــدارک  ـــواهد و م ـــردآوری ش ـــه گ ـــن ک ـــود ای ـــا وج ب
در زمینـــه موضـــوع بســـیار حســـاس و پیچیـــده ای 
ـــه  ـــان ب ـــود، ایش ـــوار ب ـــاء دش ـــالس و ارتش ـــد اخت مانن
کمـــک پرسشـــگرانی از رشـــته جامعه شناســـی، بـــه 
خوبـــی از عهـــده ایـــن کار برآمـــد. او در تحقیقـــات 
دیگـــری نیـــز ماننـــد »مهاجرت هـــای روســـتایی در 
شهرســـتان کرمانشـــاه« و »بررســـی رابطـــه میـــان 
ــده  ــا بنـ ــرم« بـ ــکاب جـ ــی و ارتـ ــرمایه اجتماعـ سـ
ــته  ــدن رشـ ــر شـ ــد از دایـ ــتند. بعـ ــکاری داشـ همـ
حقـــوق، تحقیقـــات دیگـــری نیـــز در ایـــن زمینـــه 

بـــه عمـــل آورد.
ــه از  ــگ کـ ــی و یکرنـ ــم صمیمـ ــتانی داریـ دوسـ
ســـال 1363 تـــا کنـــون )بیـــش از 32 ســـال( 
ــه  ــم، بـ ــا هـ ــه بـ ــر هفتـ ــنبه هـ ــای چهارشـ روزهـ
ــن  ــویم. ایـ ــع می شـ ــم جمـ ــار، دور هـ ــه ناهـ بهانـ
ــزاح  ــگاه از روی مـ ــردازان دانشـ ــز پـ ــروه را طنـ گـ
ــنبه«  ــاب چهارشـ ــا »اصحـ ــنبه« یـ ــروه چهارشـ »گـ
مـــی نامنـــد. نظـــر بـــر ایـــن کـــه در طـــول هفتـــه 
ـــه  ـــخگویی ب ـــد درس و کالس و پاس ـــتغاالتی مانن اش
ـــازه  ـــکان و اج ـــجویان، ام ـــکالت دانش ـــئواالت و مش س
ـــده  ـــن ش ـــر ای ـــرار ب ـــی داد، ق ـــر را نم ـــدار همدیگ دی
ـــم  ـــازه کنی ـــداری ت ـــنبه دی ـــای چهارش ـــه روزه ـــود ک ب
ـــر از  ـــه نف ـــویم. س ـــم آگاه ش ـــکالت ه و از درد و مش
پاهـــای ثابـــت گـــروه، آقایـــان دکتـــر مســـعودی فر، 
ــد  ــژاد بودنـ ــی نـ ــر هریسـ ــی و دکتـ ــر گروسـ دکتـ
ــت.  ــا گرفـ ــه را از مـ ــر سـ ــل هـ ــت اجـ ــه دسـ کـ
مســـعودی فر وقـــار گـــروه، گروســـی شـــادی گـــروه 
و هریســـی نـــژاد اعتبـــار گـــروه بودنـــد کـــه جـــای 
ــر  ــته ایم پـ ــت نتوانسـ ــچ وقـ ــان را هیـ ــی آنـ خالـ

16



کارایی . یادنامه دکتر کمال الدین هریسی نژاد . دی 95

ـــاور  ـــان را ب ـــک از آن ـــچ ی ـــرگ هی ـــوز م ـــم و هن کنی
ــای همیشـــگی  ــر جـ ــه در سـ ــم. موقعـــی کـ نداریـ
ـــر  ـــا را س ـــه آن ه ـــار دارم ک ـــوم، انتظ ـــی ش ـــر م حاض

جـــای خـــود ببینـــم.
ــدار اول  ــان دیـ ــه از همـ ــود کـ ــی بـ ــال کسـ کمـ
ـــش را  ـــرف صحبت ـــت و ط ـــه دل می نشس ـــش ب محبت
ـــتی،  ـــه دوس ـــود. علق ـــود می نم ـــاالت خ ـــذوب کم مج
ــدی  ــه حـ ــن بـ ــرای مـ ــت او بـ ــت و محبـ صمیمیـ
بـــود کـــه دختـــران مـــن او را عمـــو خطـــاب مـــی 
ــتند  ــود می دانسـ ــوی خـ ــاً او را عمـ ــد و واقعـ کردنـ
ـــود  ـــایل خ ـــه مس ـــود ک ـــاده ب ـــاق افت ـــواردی اتف و م
ـــتند و  ـــی گذاش ـــان م ـــود او در می ـــا خ ـــقیماً ب را مس
چـــاره جویـــی می کردنـــد. یـــادم نمـــی رود وقتـــی 
ـــرا  ـــل در دوره دکت ـــه تحصی ـــرای ادام ـــال ب ـــه کم ک
عـــازم کشـــور فرانســـه بـــود، بـــرای بدرقـــه او بـــه 
ـــس از  ـــم. پ ـــه بودی ـــز رفت ـــی تبری ـــن الملل ـــرودگاه بی ف
ـــا  ـــید: باب ـــن پرس ـــرم از م ـــه، دخت ـــه خان ـــتن ب برگش
ـــه  ـــا هم ـــژاد ب ـــی ن ـــر هریس ـــای دکت ـــی آق ـــرا وقت چ
ـــاد  ـــرد، زی ـــی ک ـــتان خداحافظ ـــل و دوس ـــراد فامی اف
ناراحـــت نبـــود، ولـــی وقتـــی بـــا تـــو خداحافظـــی 

ـــود؟ ـــده ب ـــک ش ـــر از اش ـــمانش پ ـــرد چش ک
ـــراً  ـــت، ظاه ـــا گرف ـــه او را از م ـــری ک ـــاری آخ بیم
از ســـال ها پیـــش همـــدم و مونـــس وی بـــود کـــه 
ــکانش  ــه پزشـ ــود و نـ ــه آن بـ ــودش متوجـ ــه خـ نـ
ـــی  ـــر نوع ـــال آخ ـــد س ـــد. در چن ـــخیص داده بودن تش
ـــد  ـــارش می ش ـــال و رفت ـــوت را در اعم ـــتی و رخ سس
ــگی او را از  ــاط همیشـ ــادابی و نشـ ــه شـ ــد کـ دیـ
دســـتش گرفتـــه بـــود. مـــن و دوســـتان ایـــن امـــر 
ــای  ــس در کالس هـ ــی از تدریـ ــتگی ناشـ را از خسـ
درســـی، اشـــتغاالت ذهنـــی مربـــوط بـــه کار گـــروه 
ـــت  ـــر کار وکال ـــتغال ایشـــان در دفت و دانشـــجویان، اش
ـــهر  ـــواری ش ـــت در ش ـــرو و وق ـــرف نی ـــی، از ص حقوق
ـــک  ـــتیم. ی ـــی دانس ـــاور و ... م ـــوان مش ـــه عن ـــز ب تبری
ــتگاه  ــکل دسـ ــر مشـ ــال های اخیـ ــم در سـ ــار هـ بـ
ـــی او را ناراحـــت  ـــه مدت ـــود ک ـــرده ب ـــدا ک گوارشـــی پی

ـــرد.  ـــی ک م
مـــن دو بـــار وضـــع روحـــی کمـــال را نامیـــزان و 
افســـرده دیـــدم. بـــار اول وقتـــی بـــود کـــه بـــرادر 
رشـــیدش مرحـــوم صبـــاح الدیـــن هریســـی نـــژاد 

ـــت داد  ـــش را از دس ـــی جان ـــانحه رانندگ ـــر س ـــر اث ب
و پـــس از خاکســـپاری و ســـوگواری او، هـــم پـــدر 
ــا در دنیایـــی از  ــال مدت هـ مرحومـــش و هـــم کمـ
ســـوگ و ماتـــم غـــرق شـــده بودنـــد و شـــاید هـــم 
ـــد.  ـــده نش ـــان کن ـــوز از دلش ـــم جانس ـــن غ ـــز ای هرگ
ـــاه  ـــد م ـــدود چن ـــه در ح ـــود ک ـــی ب ـــر زمان ـــار دیگ ب
ـــس  ـــی هری ـــاج موس ـــان ح ـــوار ایش ـــدر بزرگ ـــش پ پی
نـــژاد دنیـــای خـــود را عـــوض کـــرد. وابســـتگی و 
ـــاد  ـــات زی ـــیاری جه ـــان از بس ـــه ایش ـــال ب ـــه کم عالق
ـــم  ـــود، ه ـــدر ب ـــم پ ـــی ه ـــاج موس ـــرای او، ح ـــود. ب ب
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــم ب ـــود و ه ـــی ب ـــم مرب ـــی، ه حام

پیـــر معنـــوی، الگـــوی زندگـــی. 
ـــت و  ـــی، دوس ـــاج موس ـــت ح ـــس از درگذش روزی پ
ـــت:  ـــن گف ـــه م ـــر زاده، ب ـــای مظف ـــال، آق ـــکار کم هم
ـــاب  ـــو حس ـــال روی ت ـــه کم ـــم ک ـــی دان ـــی، م »فالن
ـــادی  ـــر زی ـــق خاط ـــو تعل ـــه ت ـــرده، ب ـــاز ک ـــری ب دیگ
دارد، احســـاس مـــی کنـــم کـــه درگذشـــت پـــدر 
کمـــال او را افســـرده کـــرده اســـت، بـــا او صحبـــت 
ــدا  ــود پیـ ــی بهبـ ــه اش اندکـ ــاید روحیـ ــن، شـ کـ
ــز  ــفانه مـــن هرگـ ــه متأسـ کنـــد«. درخواســـتی کـ
ـــد  ـــد روز بع ـــردم. چن ـــدا نک ـــام آن را پی ـــت انج فرص
اطـــالع یافتـــم کـــه کمـــال، پـــس از مشـــورت بـــا 
بـــرادرش، آقـــای دکتـــر صـــالح الدیـــن هریســـی 
نـــژاد، و بـــرادر خانمشـــان، آقـــای دکتـــر محمـــد 
ـــت.  ـــکا اس ـــور امری ـــازم کش ـــداوا ع ـــرای م ـــری، ب زفی
ــن  ــه همیـ ــود و بـ ــوب نبـ ــی اش خـ ــال عمومـ حـ
ــی  ــن خداحافظـ ــی از مـ ــورت تلفنـ ــه صـ ــل بـ دلیـ
کـــرد. دوســـت و همـــکار محترمـــش آقـــای دکتـــر 
شـــعاریان نقـــل می کردنـــد کـــه: »در روزهـــای 
آخـــر حرکـــت بـــه معالجـــه، وقتـــی از در اتاقـــش 
در دانشـــگاه خـــارج مـــی شـــد، گفـــت کـــه شـــاید 
ــان  ــد«. ایشـ ــا باشـ ــر مـ ــدار آخـ ــدار، دیـ ــن دیـ ایـ
ـــی  ـــارج م ـــاق خ ـــه از در ات ـــی ک ـــد »وقت ـــی گفتن م
ـــلوار  ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــر نحیف ـــردم پس ـــر ک ـــد، فک ش
ـــر  ـــای آخ ـــان در روزه ـــت. چن ـــیده اس ـــدرش را پوش پ
ـــم  ـــی ه ـــتان امریکای ـــود«. در بیمارس ـــده ب ـــور ش رنج
ـــق  ـــه موف ـــود ک ـــده ب ـــم ش ـــان وخی ـــان چن ـــع ایش وض
ـــد  ـــط چن ـــم و فق ـــت کن ـــا او صحب ـــی ب ـــدم تلفن نش

بـــار ارتبـــاط تلگرامـــی داشـــتیم.

دارم هوای صحبت یاران رفته را
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ماهـنامه اقتـصادی

کمـــال انســـانی بـــود متواضـــع و فروتـــن. رفتـــار 
او بـــا همـــکاران و دوســـتان، اربـــاب رجـــوع دفتـــر 
ـــا  ـــانی، ب ـــود انس ـــاری ب ـــجویان، رفت ـــت، و دانش وکال
مراعـــات احتـــرام طـــرف مقابـــل و حفـــظ کرامـــت 
ــکاران  ــی از همـ ــل. یکـ ــان کامـ ــک انسـ ــی یـ ذاتـ
کانـــون وکالی آذربایجـــان نقـــل می کنـــد کـــه 
وقتـــی آقـــای دکتـــر هریســـی نـــژاد بـــه تمدیـــد 
پروانـــه وکالـــت خـــود اقـــدام کـــرده بـــود، آقـــای 
دکتـــر مجتهـــدی، رئیـــس وقـــت کانـــون، فرمـــی 
را بـــرای پـــر کـــردن بـــه ایشـــان ارســـال کـــرده 
ـــال  ـــود »کم ـــته ب ـــه نوش ـــور خالص ـــه ط ـــود و او ب ب
ـــر«  ـــوان »دکت ـــر عن ـــژاد« و از ذک ـــی ن ـــن هریس الدی
خـــودداری کـــرده بـــود. یکـــی دو بـــار فـــرم را بـــه 
ایشـــان عـــودت می دهنـــد کـــه کلمـــه دکتـــر 
را بنویســـد. نهایتـــاً گفتـــه بـــود کـــه »کار بزرگـــی 
نکرده ایـــم کـــه از جایـــی ورق پـــاره ای گرفته ایـــم. 

چشـــم مـــردم را کـــه نبایـــد درآورد«.
کمـــال اهـــل مطالعـــه و تحقیـــق بـــود و دمـــی از 
ـــود در  ـــرای دورس خ ـــد. ب ـــی ش ـــل نم ـــر آن غاف فک
ـــاب  ـــد کت ـــی ارش ـــی و کارشناس ـــای کارشناس دوره-ه
هایـــی را بـــه صـــورت تألیـــف و ترجمـــه تدویـــن و 
ـــای  ـــه در بســـیاری از دانشـــگاه ه ـــود ک ـــار داده ب انتش
ــوق  ــته حقـ ــاتید رشـ ــتفاده اسـ ــورد اسـ ــور مـ کشـ
ـــف و  ـــان در تألی ـــای ایش ـــم کاره ـــت. حج ـــرار داش ق
ـــی  ـــاالت علم ـــگارش مق ـــن و ن ـــاب و تدوی ـــه کت ترجم
در نشـــریات خارجـــی و داخلـــی، از نظـــر کمـــی و 
ـــان  ـــل زم ـــه در حداق ـــود ک ـــاد ب ـــان زی ـــی، آنچن کیف
ـــپس  ـــیاری و س ـــه دانش ـــتادیاری ب ـــه اس الزم از مرتب
بـــه مقـــام اســـتادی کامـــل دانشـــگاه ارتقـــاء پیـــدا 

ـــرد. ک
نهایتـــاً، آنچـــه کـــه مـــن بـــا ایـــن زبـــان و قلـــم 
ـــتی و از  ـــکاری، دوس ـــه هم ـــم وظیف ـــه حک ـــن و ب الک
ـــم  ـــان کن ـــم بی ـــی توان ـــرادری، م ـــر ب ـــم ت ـــه مه هم

ـــال: ـــه کم ـــت ک ـــن اس ای
ـ فرزنـــدی بـــود الیـــق و افتخـــار آفریـــن بـــرای 

پـــدر و مـــادر مرحومـــش؛
ــکاء  ــل اتـ ــاور و قابـ ــان، یـ ــود مهربـ ــرادری بـ ـ بـ

ــش؛ ــرادران و خواهرانـ ــرای بـ بـ
ـــاور  ـــن و ی ـــرور آفری ـــته ، غ ـــود شایس ـــری ب ـ همس

ـــرش؛ ـــرای همس ـــادی ب ـــم و ش ـــای غ روزه
ـــرای دو  ـــه گاه ب ـــه و تکی ـــو، نمون ـــود الگ ـــدری ب ـ پ

ـــینا؛ ـــال و س ـــدش: لی ـــد دلبن فرزن
ـــام خـــوش  ـــار ای ـــاک، ی ـــن، دل پ ـــود امی ـ دوســـتی ب
ــه  ــاد در همیشـ ــکاء و اعتمـ ــل اتـ ــوش و قابـ و ناخـ

ـــتان؛ ـــرای دوس ـــات ب اتفاق
ـــن و  ـــود امی ـــاوری ب ـــفیق و مش ـــود ش ـــکاری ب ـ هم

ـــکاران. ـــرای دل هم ـــود ب ـــی ب ـــه قوت نقط
خالصـــه، کمـــال، کمـــال بـــود و دارای همـــه 
ـــی  ـــتیم کمال ـــار داش ـــانی. انتظ ـــور انس ـــاالت متص کم
ـــوص  ـــه مخص ـــاطی ک ـــور و نش ـــا ش ـــن، ب ـــن چنی ای
و  باشـــد  ســـال ها  و  ســـال ها  بـــود،  او  خـــود 
همچـــون چراغـــی پرفـــروغ، پیرامـــون خـــود را 
ـــف و  ـــاند. حی ـــور افش ـــه ن ـــد و همیش ـــنایی بخش روش
ـــت و  ـــا رف ـــت م ـــی زود از دس ـــه خیل ـــف ک ـــد حی ص
ـــرد.  ـــا ک ـــه ره ـــده جاودان ـــم و ان ـــتارانش را در غ دوس
تســـلیت مـــن نثـــار همســـر محتـــرم، فرزنـــدان 
الیـــق و شایســـته، خواهـــران و بـــرادران عزیزشـــان 
ـــه همســـر  ـــان دارم ک ـــه اطمین ـــه و صـــد البت ـــاد. البت ب
ــتی  ــش سرپرسـ ــش نقـ ــش از پیـ ــان، بیـ محترمشـ
ــال  ــان اعمـ ــر روی فرزندانشـ ــود را بـ ــته خـ شایسـ
ـــظ  ـــت حف ـــز در جه ـــش نی ـــود و فرزندان ـــد فرم خواهن
ـــخیص  ـــمند و ش ـــدر دانش ـــرآوازه پ ـــام پ ـــالی ن و اعت
ـــت  ـــی موفقی ـــرحد نهای ـــا س ـــان را ت ـــود، تحصیالتش خ

ـــرد. ـــد ک ـــی خواهن ط
ــم؟                    ــار کشـ ــراق یـ ــا فـ ــورم، یـ ــه خـ ــم زمانـ غـ
ــم؟ ــار کشـ ــدام بـ ــدارم، کـ ــه نـ ــی کـ ــه طاقتـ بـ

نعمت اهلل تقوی
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در ســـوگ مـــرگ کمـــال ام دردا کـــه اکنـــون غروبـــی 
دیگـــر در آســـمان ابـــری و تاریـــک زمســـتان ام در 
اوج غربـــت و تنهایـــی رخ داده اســـت. کـــس نمـــی 
دانـــد کـــه انـــدوه چنـــد غـــروب دیگـــر را در ایـــن 
ســـرزمین مهجـــور بایـــد تجربـــه کنـــم تـــا اینکـــه 
زیســـتی مـــن بـــا مـــرگ ســـر آیـــد کـــه »تجربـــه 
ـــه  ـــال ها و ب ـــه س ـــز، ب ـــم انگی ـــز، غ ـــم انگی ـــت غ ایس

ســـال ها و بـــه ســـال ها«.
ـــه  ـــه در دریاچ ـــرم ک ـــی مهاج ـــان مرغ ـــه بس اگرچ
گاهـــی »ماهتـــاب« ولـــی غالبـــا کـــدر پـــارو 
می کشـــم، مـــن بـــا خاطـــره عزیزانـــم زنـــده ام کـــه 
هـــر یـــک بســـان گلـــی اســـت بـــا زیبایـــی هـــای 
خـــاص خـــود. بـــا یـــاد بهـــروز ]گروســـی[ دنیـــای 
ـــا  ـــه ام و ب ـــدان یافت ـــذاب و خن ـــاد، ج ـــته ام را ش گذش
ـــتی  ـــاداری، راس ـــر[ وف ـــعودی ف ـــف ]مس ـــره یوس خاط

ـــز  ـــال را نی ـــون کم ـــته ام و اکن ـــی را زیس و کدخدامنش
ــای  ــا خاطره هـ ــته هایم بـ ــع گذشـ ــه جمـ ــد بـ بایـ

تلـــخ و شـــیرین اش بیفزایـــم.
کمـــال بگـــذار اعتـــراف کنـــم کـــه مـــن هرگـــز نمـــی 
ـــم  ـــم و معترف ـــدا کن ـــرا ص ـــو، ت ـــی ت ـــه زیبای ـــم ب توان
ـــن  ـــانی ســـخن گفت ـــه آس ـــو ب ـــن از ت ـــه ســـخن گفت ک
ـــودی.  ـــی ب ـــنونده خوب ـــواره ش ـــو هم ـــو نیســـت. ت ـــا ت ب

ـــم: ـــخن بگوی ـــو س ـــا ت ـــم ب ـــه لحظات ـــذار از تجرب بگ
ـــجویی  ـــی دانش ـــت در اوج زندگ ـــادت هس ـــال ی کم
بـــا هـــم بـــه ســـفر اروپـــا رفتیـــم و بـــا امکانـــات 
انـــدک آن زمـــان چـــه خوشـــی ها کردیـــم؟! چـــه 
ــتی و داری.  ــی داشـ ــواز و مهربانـ ــواده مهمان نـ خانـ
ـــم خـــورد و  ـــه ه ـــش ب ـــزه در ماشـــین حال ـــرم فای دخت
ـــش  ـــی بی ـــه کودک ـــینا ک ـــرد. س ـــف ک ـــش را کثی لباس
ـــه  ـــزه داد ک ـــه فای ـــورا درآورد وب ـــش را ف ـــود پیراهن نب

در سوگ مرگ کمال ام

دارم هوای صحبت یاران رفته را
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ماهـنامه اقتـصادی

ـــم و  ـــرت خندیدی ـــه حی ـــه ب ـــا هم ـــود. م ـــردش نش س
ـــه  ـــت ک ـــب نیس ـــای عج ـــم. ج ـــم و خندیدی خندیدی
مـــا همـــه تـــو و خانـــواده ات را دوســـت می داریـــم.

کمـــال مـــن قهوه خانـــه را تجربـــه نکـــرده بـــودم. 
ـــون  ـــی چ ـــو و عزیزان ـــا ت ـــواری ب ـــالوت همج ـــا ح ام
ـــا  ـــار ی ـــک ب ـــه ی ـــرد، ن ـــا ب ـــه آنج ـــرا ب ـــه م ـــود ک ـــو ب ت
ــال ها.  ــال ها و سـ ــال ها و سـ ــه سـ ــار، بلکـ ــد بـ چنـ
یـــادت هســـت پنجشـــنبه صبح هـــا بـــه هـــر 
قهوه خانـــه ای می رفتیـــم یـــا قلیانـــش خـــوب بـــود 
ــره  ــا بالعکـــس؟! باالخـ ــب و یـ ــی اش نامناسـ و چایـ
قهـــوه خانـــه ایـــده ال مـــان را در »داش ماغـــازاالر« 
ــا بـــی پـــرده بـــه گـــپ زدن در  یافتیـــم و در آنجـ
ـــرب،  ـــاره غ ـــم: درب ـــون پرداختی ـــایل گوناگ ـــورد مس م
ـــاره  ـــلمانان، درب ـــالم و مس ـــاره اس ـــرق، درب ـــاره ش درب
ـــان  ـــه دلم ـــه ک ـــر آنچ ـــگاه، و ه ـــاره دانش ـــران، درب ای

می خواســـت.
ــی  ــا را!؟ خیلـ ــه هـ ــادت هســـت جمعـ ــال یـ کمـ
دلـــت می خواســـت تـــا آنجـــا کـــه می توانـــی 
اســـتراحت کنـــی. ولـــی مـــن می خواســـتم هرچـــه 
زودتـــر راهـــی »عینالـــی« بشـــویم. گاهـــی خیلـــی 
ـــادت  ـــه ی ـــود ک ـــینا ب ـــاز س ـــی ب ـــی دادی، ول ـــول م ط
ـــیرین  ـــه ش ـــودم. چ ـــر ب ـــن منتظ ـــه م ـــت ک می انداخ
ـــوام. و  ـــب و روز« ت ـــر ش ـــن »ش ـــه م ـــی ک ـــی گفت م
ــدم. ــم و می خندیـ ــدم و می خندیدیـ مـــن می خندیـ

کمـــال تـــو تنهـــا همـــراه نبـــودی کـــه همراهـــی 
بـــدون همدلـــی چـــه صفایـــی داشـــت. کمـــال، ای 
مـــرغ مهاجـــر نـــاکام مـــن کـــه روزهـــای بســـیار 
ـــر  ـــرت پشـــت س ـــای عم ســـختی را در واپســـین روزه
ـــی ات  ـــا همراه ـــوام ب ـــی ت ـــن همدل ـــن ای ـــتی، م گذاش
ـــا تمـــام  ـــه، ب ـــر و خضـــوع، ن ـــی سرشـــار از مه ـــا دل را ب

ـــم: ـــی نه ـــودم ارج م وج
  »خوشا رها کردن و رفتن

خوابی دیگر
به مردابی دیگر

خوشا ماندابی دیگر
به ساحلی دیگر
به دریایی دیگر

خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی
خوشا اگر نه رها زیستن، مردن به رهایی!

اه، این پرنده
در این قفس تنگ نمی خواند.«

 
کمـــال    ای پرنـــده خســـته خســـته مـــن، مـــن 
از ایـــن ســـرزمین مهجـــور در ایـــن فصـــل ســـرد 
زمســـتانی بـــا روزهـــای تنـــگ و کوتـــاه اش بـــه گرمـــی 
ـــه  ـــم. اگرچ ـــی کن ـــالم م ـــو س ـــه ت ـــوزان، ب ـــاب س آفت
ـــم،  ـــم، در خیال ـــت باش ـــار آرامگاه ـــم در کن ـــی توان نم
ـــخن  ـــوز س ـــو هن ـــا ت ـــینم و ب ـــی نش ـــو م ـــار ت در کن
مـــی گویـــم کـــه ســـخن گفتـــن بـــا تـــو همـــواره 
آرام بخـــش اســـت چـــه فرقـــی مـــی کنـــد کـــه در 

واقعیـــت باشـــد و یـــا درعالـــم خیـــال.
بیارام ای گل پژمرده من

و ای کمال من بیارام.
 

حسین گدازگر
داندی، اسکاتلند
اول ژانویه 2017
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درسـال 1369 از دادگسـتری تهـران بـه دادگسـتری 
تبریـز انتقال یافتم و در سـمت دادرس علی البدل حاکم 
حقوقـی انجـام وظیفـه می کـردم و اولیـن آشـنایی ام با 
اسـتاد دکتـر محمدرضـا مجتهـدی در این سـمت پدید 
آمـد، از طریـق معظم لـه با چهـره ی فرهیخته و دوسـت 
داشـتنی یعنـی مرحـوم دکتـر کما الدیـن هریسـی نژاد 

آشـنا شدم
خداوند روح پدر ایشـان اسـتاد حاج موسـی هریسـی 
نـژاد را قرین رحمت خود سـازد که نـام »کمال-الدین« 
را بـرای فرزنـد برومنـد خـود برگزیـده بود ایـن مرحوم 
تـازه گذشـته کـه بـه صـورت تقریبـاً ناگهانـی در کنـار 
پدربزرگـوار خود قـرار گرفت نه تنهـا در رعایت »موازین 
دینـی« بلکـه در بسـیاری از عرصه هـا و سـاحت های 
دیگـر زیسـت جمعی بـه درسـتی »کامل« بـود. یکی از 
کماالت ایشـان طرح اندیشـه ی تشـکیل گروه حقوق در 
دانشـگاه تبریـز بود که با تالش شـبانه روزی ایـن ایده را 
واقعیـت بخشـید و بـا همت ایشـان، گروه حقـوق ایجاد 
و از اول مهرمـاه 1372 بـه پذیـرش دانشـجو اقدام کرد. 
بـه ایـن ترتیـب، انصافـاً و حقاً عنـوان »پایه گذار رشـته 
حقـوق در دانشـگاه تبریـز« صفـت راسـتین آن بزرگوار 
اسـت و بنابراین آن اسـتاد با همه ی اسـاتید این رشـته 
در دانشـگاه تبریـز، چـه اسـاتید فعلـی و چه اسـاتیدی 
کـه بعـداً در گـروه حقـوق به معلمـی خواهنـد پرداخت 
و ایضـاً با همه ی دانشـجویان سـابق، فعلـی و آینده این 
گـروه بـه زیسـت مؤثـر و مفیـد خـود ادامه خواهـد داد 
و اگـر معلمـی شـغل انبیـاء اسـت ماننـد انبیـای زنده و 
جاویـد تاریـخ، ایـن روح بزرگ نیـز جاویـدان و ماندگار 

خواهـد بود.
اسـتاد هریسـی نژاد به اعتبـار تجربه همـکاری قریب 
بـا شـناخت دقیـق  نکته سـنج،  بـه 25 سـال، فـردی 
نسـبت به افـراد، آینده نگری خـاص، دارای مشـی ویژه، 
اندیشـه ی سـامان یافتـه و منسـجم در ایـراد سـخن، 
بـود. بـه اعتبـار تسـط ویـژه بـه مقـررات آموزشـی و 
آیین نامه ها، مشـکالت بقیـه همـکاران را در پرونده های  
ارتقـاء بـا چهـره ی باز و مهربـان و دلسـوزی خاص خود 
برطـرف می کـرد. تسـلط کـم نظیـر ایشـان بـه زبـان 

فرانسـه، وی را به منبعی »پرتوان« و چشمه سـار جاری 
تبدیـل کـرده بود که کثیـری از همـکاران در آثار قلمی 
و تدویـن رسـاله دکتـری و... از برکت وجـود آن بزرگوار 

سـیراب شـده و بهره هـای فـراوان بـرده اند.
آن مرحـوم در کلیـه سـاحت ها »نواندیـش معتـدل« 
از  تبعیـت  جـای  بـه  ارزیابی هـا  و  داوری هـا  در  بـود. 
»احسـاس« از »منطـق« پیـروی می کرد و آینده نشـان 
مـی داد کـه »حـق بـه جانـب او و »درجانـب او« بـوده 
اسـت. از تـوان مدیریتـی بی بدیـل بهره منـد بـود که به 
نظـرم »قـدرش ناشـناخته » ماند امیـد و اطمینان دارم، 
دو فرزنـد برومنـدش لیـال و سـینا، راه پرافتخـار پـدر را 
ایـن عزیـزان  بـرای  نخواهنـد گذاشـت.  راهـرو  بـدون 
آن مرحـوم سـالمت  و سـخت کوش  و همسـر صبـور 
و سـعادت و بـرای آن اسـتاد قـدر ناشـناخته رضـوان و 

غفـران الهـی را آرزومنـدم.

حسن فرهودی نیا 
عضو هیأت علمی دانشگاه

قدِر ناشناخته

دارم هوای صحبت یاران رفته را
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ماهـنامه اقتـصادی

 نوشـتن دربـاره ی درگذشـت نابهنـگام دکتـر کمـال 
الدیـن هریسـی نـژاد بـرای اینجانب کار دشـواری اسـت، 
دشـوار اسـت بـرای اینکـه بـا او عواطف دوسـتی داشـتم 
دیگر اینکه، ای بسـا نتوانم آنچه را که سـزاوار شـخصیت 

جامـع االطـراف او باشـد بـه قلم بیـاورم .
 برجسـتگی های اخالقـی و انسـانی او دامنـه دارتـر از 
آن بـود کـه با نوشـتن چند سـطری بتوان آن را درسـت 
نمایانـد. انسـانی بـا وقـار، دارای ثبـات رای وثبـات قـدم، 
اندیشـه اسـتوار، اخالقی که پشـتوانه ی آن پندار درست 
بود، صمیمی، خوش مشـرب، بسـیار مـودب، نکته دان و 
نکتـه سـنج، واقـع گـرا، خردمند، بـا درایت، در مشـورت 
امیـن، میانـه رو در پنـدار و گفتـار و کـردار، اشـاره دان، 
آراسـته در ظاهر و فرزانه در باطن و خداشـناس و دیندار 
بـود اینهـا همه مسـمای  نـام او بودنـد زیرا کـه این همه 
کمـاالت و کمـاالت دیگـری کـه ای بسـا از قلـم افتـاده 
باشـد در او جمـع آمـده بـود. اینهمـه سـبب شـده بـود 
کـه کـه در دوران زندگیـش مـورد سـتایش  بسـیاری از 

همکاران و دوسـتانش باشـد.
در کار اسـتادی دانشـگاه کـه بـه آن عشـق مـی ورزید 
و از سـر انصـاف و بی مداهنه کرسـی اسـتادی دانشـگاه، 
آنهـم دانشـگاه تبریـز کـه یکـی از دانشـگاه های سـطح 
یـک ایـران و دومین دانشـگاه کشـور در قدمت اسـت، به 
راسـتی برازنـده چهـره و قامـت و سـیرت و شـخصیت او 

بود.
 در حقـوق بـه ویـژه حقـوق عمومـی دارای احاطـه و 
قـدرت علمـی قابـل مالحظـه ای بـود، بـا اینکـه وکیـل 
برجسـته دادگسـتری نیز بود ولی هیچوقت کار دانشـگاه 
را فـدای کار وکالـت نمـی کـرد، نزدیـک بـه یـک دهـه 
رییـس دپارتمـان حقوق دانشـگاه تبریز بود و بیشـترین 
وقـت را در دانشـگاه و بـرای دانشـگاه صـرف مـی کـرد. 
درآمـوزش و پژوهـش و دانشـجو پـروری کـم ماننـد بود 
و سـر سـوزنی از اسـتاندارد های علمی فرو نمی کاسـت 
یکی از معتبرترین و قابل اتکاترین اسـتادان دانشـگاه بود 
و بـه دانـش و دانشـگاه ایمـان داشـت. دارای قلـم و خط 

پختـه ای بـود و بـه زبـان  علمـی ،اداری و حقوقـی و نثر 
معیار و پخته فارسـی احاطه کامل داشـت. فاخر و خوش 
خـط می نوشـت، بـه طـوری که  کـه با دیدن دسـتخط 
او بـه فضـل و کمـال و شـخصیت او پـی مـی بـردی. در 
دانشـگاه هـای دیگـر کشـور کشـور نیـز اغلـب او را مـی 
شـناختند و بـه او اعتنـا مـی کردنـد، بـه طـوری کـه بـا 
در گذشـت او گـروه حقـوق دانشـگاه تبریـز یکـی از پایه 
هـای اسـتوار خـود را- هـم به لحـاظ قدرت علمـی و هم 
قـدرت اخالقی – از دسـت داد و دانشـکده حقوق  وعلوم 

اجتماعـی یکـی از سـتون های سـتبرخود را.
 چه بگویم، در این خشکسـالی و فترت رجال، هریسـی 
نـژاد بقیه السـیف و تتمه االشـراف و باز مانـده ی دوری از 
نسـلی بود کـه بزرگـی و بزرگـواری در ذات آن بود مانند 
هریسـی نژاد به این آسـانی پدیدار نخواهد شـد و فقدان 
او جبـران ناپذیـر اسـت . بزرگـی را از دسـت داده ایم که 
جـای او پـر نتواند شـد. خدایـش او را بیامـرزاد و با نیکان 

و خوبان در بهشـت خود همنشـین گردد .

رجب ایزدی 
رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند 
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گردش ایام و روزگار سبب هجرت حقیر از شهر مقدس 
قم جهت انجام وظیفه به تبریز شد و در دانشگاه تبریز 
مستقر ساخت. یکی از شخصیتهای پرافتخار، دانشمند و 
فرهیختۀ این دانشگاه، پروفسور آقای کمال الدین هریسی 
نژاد بود. توفیق الهی شامل حال حقیر شد و افتخار آشنایی 
ایشان را برایم نصیب نمود و این آشنایی روز به روز تقویت 
و منتهی به دوستی و محبت برادرانه گردید. ابتدای آشنایی 
که آن بزرگوار را یک اندیشمند عالم به حقوق یافتم و به 
تدریج زوایا و جنبه های پنهان شخصیتی ایشان برایم چهره 
گشود. فهمیدم که او در خانواده مذهبی متولد و رشد یافته 
و پدری عالم و عارف و شاعر دارد و او در اطاعت و به دلیل 
فقدان مادر، در خدمت کامل پدر است. به ویژه اینکه ایشان 
برای همه مهربان بود و در توصیف وی نسبت به خانوداه 
اش گفته شده است: او فرزندی خدوم برای والدین و برادر 
مهربان برای خواهران و برادران و پدر دلسوز برای فرزندان 
و تکیه گاه مطمئن برای خانوده اش بود. هنگامی که ارتباط 
بین ما گسترش یافت متوجه درجه باالی ایمان و بندگی او 
به خدای متعال و عشق وی به ائمۀ معصومان علیهم السالم 
گردیدم و وی را یک فرد مؤمن و مذهبی سنتی و عامل به 
احکام شرعی الهی دین مقدس اسالم به عنوان یک شیعه 
پیرو ائمۀ علیهم السالم یافتم. روزی در مورد روزهای گرم و 
طوالنی ماه مبارک رمضان با وی صحبت باز کردم. فرمود: 
در فرانسه روزها، بسیار بلندتر از ایران است و من در آنجا 
تمام روزه های ماه مبارک رمضان خود را روزه گرفتم. ایشان 
متعبد به مذهب و معتقد به نمادهای مذهبی نظیر روحانیت 
اصیل بود و از تاریخ آشنایی تا آخرین مالقات قبل از اعزام 
به معالجه حتی یکبار هم جلوتر از یک روحانی از درهای 
اتاق یا ساختمان خارج نمی شد و منتظر می ماند تا بعد از 
روحانی از در خارج گردد. همیشه وی این اخالق را نسبت 
به این حقیر نیز داشت و من گاهی ناراحت می شدم و اصرار 
می کردم حداقل این بار هم شما بفرمایید، نمی پذیرفت و 
می فرمود: مرا را به گناه نیانداز. روزی دو نفری تنها از اتاق 
مدیر گروه حقوق خارج می شدیم، گفتم اینجا غیر من و 
شما کسی نیست، ابتدا شما بفرمایید، باز نپذیرفتند و جواب 
دادند: کسی دیگر نیز هست و آن خداست. این خاطره 
مقدار اخالص ایشان را نسبت به نمادهای مذهبی اسالم 

نشان می دهد وگرنه وی دارای موی سفید و سنی بیشتر از 
حقیر بود. هر چقدر از ادب، حلم، صبر و حوصله و اخالق او 
گفته شود، کم است، چرا که او دریای ادب، احترام و اخالق 
بود. ادب او همراه مهربانی و مهرورزی بود. همیشه موّقر، 
منظم، منضبط بود و نیز همیشه ظاهری آراسته داشت. امور 
را با تدبیر پیش می برد. بدون اندیشه و تأمل به کاری اقدام 
نمی کرد، به طوری که برای هر رفتار خود توجیه عقالیی 
داشت. بسیاری از همکاران در امور به مشورت با وی می 
پرداختند و او مشاوری امین و دانا بود. همیشه در سخنانش 
نکته نهفته بود، به طوری که بین همکاران به نکته سنجی 
معروف بود. همین عوامل او را شخص کم نظیر کرده بود و 
مورد عالقۀ همۀ همکاران گروه و دانشکده و دانشگاه ساخته 
بود، لذا به قول سعدی علیه الرحمه: »فراقش سخت می 
آید ولیکن صبری می باید«. رفتن او از بین همکاران و 
دوستان زود هنگام و ناگهانی بود، زبان حال ما با آن مرحوم 

چنین است:
گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود
گفتا که نگو مصحلت دوست در این بود

محترمش  والد  ویژه  به  خود  اولیای  با  و  شاد  روحش 
مشهور باد.

حیدر باقری اصل
همکار استاد فرزانه و دانشمند مرحوم

گوهر از خاک برآرند و عزیزش دارند          
بخت بد بین که فلک، گوهر ما برده به خاک

دارم هوای صحبت یاران رفته را
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برای استاد دکتر کمال الدین هریسی نژاد می توان از هر 
دری سخن گفت. از وقار و آرامش او، از متانت و ادب او، از 
احاطه او به تخصص خویش، از نظم و انضباط کاری او و از 
تدبیر و مدیریت او. اما ویژگی دیگرش که از نظر من بارز 
و برجسته بود، کم گویی و گزیده گویی او بود. از تابستان 
سال 1371 که برای اولین بار در دانشکده علوم انسانی و 
اجتماعی مالقاتش کردم و بیاد دارم، کمتر سخن می راند 
و بیشتر در تفکر بود و گزینده سخن می گفت. در تمام 
سال هایی که توفیق همکاری با ایشان داشتم دریافتم که 
بیش از آنکه اهل سخن گفتن باشد، اهل تفکر و تدبر است. 
بیش از دو دهه در جلسات مختلف علمی و اداری، شاهد آن 

بودم که کمتر سخن می گوید و گزیده می گوید.
با گذشت زمان باورم در این خصوص فزونی یافت و پی 
بردم که با فردی بسیار مجرب و آزموده مفتخر به همکاری 
هستم. در گروه حقوق دانشگاه تبریز نیز همکاران به این 
ویژگی استاد اذعان داشتند. در مباحث، هرگز آغازگر بحث 
نبود. به تأمل، همه نظرها را می شنید و در ذهن خویش 
تحلیل می کرد، بی آنکه تعجیلی در ارائه نظر خویش از 
در  ایشان می رسید،  به  نوبت  که  آنگاه  دهد.  نشان  خود 
کالمی موجز، حکیمان نظر می داد و تعجب همکاران را 
بر می انگیخت. در چند سال اخیر، هر گاه موضوعی علمی 
و حقوقی مورد مباحثه قرار می گرفت، با ابراز نظر جامع و 
عمیقش، نشان می داد که بیش از آنکه اهل سخن گفتن 
باشد، اهل تفکر و تدبر است و در این هنگام به موهای 
موی  هر  ورای  در  می گفتم  و  می کردم  اشاره  سپیدش 
و  مزاح  به  نیز  او  و  است  نهفته  تجربه  صدها  سفیدت، 
لبخند مرا از این گفتار، بر حذر می داشت. آری همیشه کم 
می گفت و گزیده می گفت و این بارزترین وصف استاد دکتر 

هریسی نژاد بود.
از دیگر گفتنی ها،  اینکه هر گاه عازم کالس بود، جزوه 
یا کتابی همراه نداشت. روزی به اتفاق عازم کالس درس 
بودیم. راز این حکایت را پرسیدم و گفتم که دانش شما در 
سینه جاری است. دست در جیب خود برد و برگی تاشده را 
باز کرد و نشانم داد و گفت که سر فصل عناوین درس امروز 
در این برگ خالصه شده است و این امر نشانه تسلط ایشان 

به مسائل حقوقی و موضوع تدوین بود.

استاد دکتر کمال الدین هریسی نژاد بسیار نکته بین بود. 
از موضوعات بسیار ریز و ساده نیز به راحتی نمی گذشت و 
آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می داد. دور از انصاف 
است که از ادب و متانت او در گفتار سخن به میان نیاید. 
همیشه متین و سنجیده سخن می گفت و نشان می داد که 

ادب مرد به ز دوست اوست.
از شهریور امسال، که فضای غم بر گروه حقوق حاکم 
شد و سرانجام آن درگذشت غم انگیز دوست عزیزم بود، 
همکاران هنوز هم، بر باور سابق خویش اند و زنده یاد را 
در البالی خاطرات خویش می جویند. تقدیر زمان اگر چه 
جسم خاکی استاد را به اصل او بازگردانده است، اما یاد و 
خاطرات او، اندیشه و تجربه او کماکان در خاطر ما ثبت 
است و هرگز گذر زمان، استاد را به باد فراموشی نخواهد 

سپرد.
شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

گره بر باد مزن گرچه بر مراد رود
مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل 

فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت
که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت

ابراهیم شعاریان 
عضو هیات علمی دانشگاه نبریز

کم گو و گزیده گو

ماهـنامه اقتـصادی



در سوگ یار سفر کرده
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ماهـنامه اقتـصادی

ـــوم  ـــل مرح ـــه و عم ـــوزه ی اندیش ـــه ح ـــرای ورود ب ب
ـــی  ـــژاد« نم ـــی ن ـــن هریس ـــر کماالدی ـــور دکت »پروفس
تـــوان ارتبـــاط هـــای پیشـــینی فکـــری، مذهبـــی و 
ـــا مرحـــوم »اســـتاد حـــاج موســـی  سیاســـی ایشـــان را ب
ـــی  ـــه نظـــر م ـــی ب ـــت یعن ـــده گرف ـــژاد« نادی هریســـی ن
ـــد  ـــی توان ـــاط، م ـــن ارتب ـــه ای ـــی ب ـــگاه اجمال ـــد ن رس
کمـــک مهمـــی بـــرای فهـــم عمیـــق تـــر ربطـــه ی 
ـــژاد«  ـــی ن ـــای »پروفسورهریس ـــا و عمکرده ـــه ه اندیش

ـــد. بنمای
»اســـتاد موســـی هریســـی نـــژاد« ادیـــب فاضـــل، 
عـــارف و متشـــرع واالمقـــام،  دلســـوخته ی »حـــّق« 
ــمند  ــخصیت ارزشـ ــن شـ ــود ایـ ــی بـ ــّق گرایـ و حـ
ـــا اصـــول  ـــا را ب ـــی انســـان ه ـــّوع هویت ـــود تن توانســـته ب
ـــت  ـــوان گف ـــی ت ـــد و م ـــدت بخش ـــالم، وح ـــی اس اساس
اســـالم در واقـــع محملـــی اصولـــی بـــرای تامیـــن و 
ایفـــاد حقـــوق انســـان هـــا بـــه شـــمار مـــی رفـــت. 
ـــن منظـــر اســـالم، سیاســـتی  ـــت از ای ـــوان گف ـــاید بت ش
ـــه  ـــت و البت ـــی رف ـــمار م ـــه ش ـــّق ب ـــی ح ـــرای برپای ب
نبایـــد از نظـــر دور داشـــت کـــه اخـــالق عملـــی و 
ـــوع سیاســـتی  ـــای هـــر ن ـــزد اســـتاد، زیربن ـــی در ن عرفان
ـــی  ـــکیل م ـــز آن  را تش ـــوط قرم ـــالق، خط ـــوده و اخ ب
داد و ابـــزاری شـــدن دیـــن بـــرای ســـلطه گـــری و 
قـــدرت یابـــی بـــه هیـــچ عنوانـــی بـــا آمـــوزه هـــای 
ـــت.  ـــازگاری نداش ـــوی، س ـــخصیت معن ـــن ش ـــِی ای دین
ـــای واالی  ـــه ه ـــت؛ اندیش ـــوان گف ـــی ت ـــع م در واق
»پروفســـور هریســـی نـــژاد« بـــه نوعـــی در تـــداوم و 
تکمیـــل آراء و عقایـــِد اســـتاِد فرزانـــه یعنـــی پـــدر 
بزرگوارشـــان بـــوده اســـت . از »تحلیـــل حقوقـــِی« 
وی در مســـائل و مـــوارد گوناگـــون، مـــی تـــوان بـــه 
ـــوزه  ـــان در ح ـــداری« ایش ـــوق م ـــداری و »حق ـــق م ح
ی نظـــری و عملـــی پـــی بـــرد. منظـــر و موقعیـــت 
فراجناحـــی ایشـــان در مســـائل سیاســـِی عملـــی در 
ـــی  ـــی، ناش ـــی و اجتماع ـــتم سیاس ـــای سیس ـــه ه عرص
ــی«  ــای حقوقـ ــام هـ ــرار دادن »نظـ ــب قـ از مخاطـ

ــژاد در خصـــوص رهیافـــت  اســـت. دکترهریســـی نـ
ـــه  ـــل گرایان ـــی، تقلی ـــاظ علم ـــه لح ـــی، ب ـــای قانون ه
ـــی  ـــای قانون ـــف ه ـــوِد ضع ـــی وج ـــی حت ـــت یعن نیس
را، از منظرهـــای حقوقـــی مـــورد تحلیـــل، تفســـیر و 

ـــد. ـــی ده ـــرار م ـــز ق تجوی
ـــال  ـــژاد، کام ـــی ن ـــی پروفسورهریس ـــاِی عمل رویکرده
ـــل  ـــق کام ـــان در تطاب ـــری ایش ـــای نظ ـــه ه ـــا اندیش ب
اســـت بطوریکـــه پـــل مســـتحکمی میـــان رهیافـــت 
علمـــی و رویکـــرد عملـــی در آراء و عقایـــد ایشـــان 
مشـــاهده مـــی شـــود نـــگاه بـــه »ابعـــاد حقوقـــی 
ـــات و  ـــه اقدام ـــعه« از جمل ـــای توس ـــات و راه ه انتخاب
ـــن  ـــای ای ـــه ه ـــه ی اندیش ـــاِی عملگرایان ـــوگیری ه س

ـــد. ـــی باش ـــگاه م ـــتاد دانش اس
حقـــوق بشـــر نـــزِد اصحـــاب علـــم حقـــوق، بـــه 
ـــد  ـــا فاق ـــده و غالب ـــه ش ـــی پذیرفت ـــری بدیه ـــوان ام عن
موضوعیـــت اندیشـــه ورزانـــه، بـــرای تحقـــق عینـــی 
و عملـــی در جامعـــه اســـت در حالیکـــه در دیـــدگاه 
ــِی«  ــات حقوقـ ــی، »تضمینـ ــخصیت علمـ ــن شـ ایـ
ـــِق  ـــکاِن تحق ـــی در ام ـــئله ای حیات ـــر، مس ـــوق بش حق
عملـــی آن اســـت. در حالیکـــه غالبـــا در دنیـــای 
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــی توج ـــداران ب ـــت م ـــروزی سیاس ام
ـــوق، از آن  ـــن حق ـــن ای ـــرای تأمی ـــات الزم ب و تضمین
بعنـــوان ابزارهایـــی بـــرای فریـــب افـــکار عمومـــی،  

بهـــره مـــی گیرنـــد
در کل مـــی تـــوان چنیـــن گفـــت کـــه ایـــن 
ـــه ی خویـــش  پژوهشـــگر، اندیشـــه هـــای حقـــوق مداران
ـــه، در  را در خـــارج از محیـــط هـــای سیاســـی ابزارانگاران
ـــوده و  ـــن نم ـــن آن تبیی ـــّق و تامی ـــراری ح ـــت برق جه
ـــه نمایـــش گذاشـــته اســـت  رویکردهـــای عملـــی آن را ب
ـــم حقـــوق، ظرفیـــت هـــای  ـــن دانشـــمند عل ـــع ای در واق
ـــم  ـــش فراه ـــای خوی ـــه ه ـــِت اندیش ـــرای زیس الزم را ب

ـــت.     ـــوده اس نم

آصف حاجی زاده 

منظرهایی بر مدار حّق
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»گرچه یاران غافلند از یاد من  
  از من ایشان را هزاران یاد باد«

اینـک عزیـزی در دل خاک آرمیده اسـت کـه آن همه 
عطرافشـانی و فروتنـی هـا را کـه در کالم دلنشـین اش 
نهفتـه بـود با کوله باری از دانـش و فرهنگ و گنجینه ی 
علـم و هنـر، بـی برگ و بار رهـا کرد و به ابدیت پیوسـت 
و خاطرات پررنگ و نگار مشـترکمان را با دسـت تاراجگر 
روزگار بـه طاق نسـیان سـپرد، خـزان زندگی اش شـمع 
وار به آرامی خاموش و از رنج سـور و گداز هسـتی رهید.

» آهنـگ مفارقـت نوازنـد      مـار را بـه فـراق خـود 
گدازنـد«

فقـدان جانگـداز او کـه داغ سـوزناکی را گـذر زندگـی 
مـن بـر جـا گذاشـت، شـدید تـر و کوبنـده تـر از هر غم 
و اندوهـی اسـت کـه آن را هیـچ درد جانـکاه و تنهایـی و 
بـی همزبانـی نمـی تـوان برابـر دانسـت، او رفـت و یادها 
و خاطـرات پرشـور و حـال خـود را در دل غمزدگانـش 

سـاخت. ماندگار 
بیـش از نیمـی از عمـر مـن بـا زندگـی او همـراه و 
مشـترک بـود، او نـه تنها در حکـم یک خویشـاوند عزیز 
بلکـه بـه عنـوان یـک یـار وفـادار، صمیمـی و بـا صفـا از 
اوان کودکـی تـا امـروز در جایگاه یک نیـروی امیدبخش 
برایـم تاثیرگـذار بـود. در واقع محـرم راز و اسـرار من بود 
و در مـوارد بسـیار بهترینـم مرهـم دردهـا و آالم روزمـره 
ی زندگیـم بـه شـمار می رفـت. خاطـرات فراوانـش اگر 
بازگـو شـود، در یـک دفتـر نمی گنجـد. جز اینکـه انبوه 
ایـن یادهـا دلـم را در وادی بی فریاد، حیران و سـرگردان 

سازد.
در اصالت و نجابت خانوادگی، ادب و  انسـانیت، فروتنی 
و خاکسـاری و خالصـه در دانـش و ادب کم نظیر بود و از 
دیدگاه تیزهوشـی و فراسـت، فردی کامال ممتاز به شمار 
مـی آمـد. خـود را به یـک رنگی و صفـای باطن آراسـته 

بود و به زبان های انگلیسـی و فرانسـه تسـلط داشـت. 
داری هـا،  زنـده  شـب  و  گذارهـا  و  گشـت  خاطـرات 
بدرقـه ی اولیـن سـفرش به کشـور فرانسـه بـرای ادامه ی 
تحصیـل و ....و.... هنـوز یکی پس از دیگـری در یادم زنده 

و صـف طوالنـی کشـیده اند.

سـخن بـا من نمی گویـی اال ای همزبـان دل     خدا را 
باکه گویم شـکوه ی بـی همزبانی را

وه کـه چقـدر دردنـاک و تـوان فرساسـت همدلـی و 
همراهـی را از دسـت دادن و سـرگردان و حیـرت زده در 
دنیـای توهـم و خیـال زیسـتن، آیـا می شـود در منظـر 
دیدگانـت، غـم زده گسـترده تریـن گسـتره ی خالـی را 
پرمعنـا جلـوه داد و آن همـه صداقت و صفـا و پایداری در 
دوسـتی را در لحظه هـای تلـخ و زهرآگیـن تحمـل نمود.

آری کمال عزیز، این گل زود پرپرشـده اوج دسـت یابی 
بـه دانـش واال از شایسـتگی وافـر مقـام علمـی اسـتادی 
حقـوق دانشـگاه تبریـز برخـوردار بـود. تالیفـات مثمـر 
ثمـر و متعـدد علمـی را در زمینـه ی حقـوق عمومـی به 
یـادگار گذاشـت. در صداقـت و صافـی زیسـت و پایداری 
در دوسـتی را در ردیـف انسـانیت واقعـی رقـم زد. شـاید 
کمتـر اتفـاق می افتـد که رشـته ی دوسـتی و صداقت دو 
تـن ایـن چنین تـا دم مرگ صادقانـه دوام پیدا کنـد و از 

هم نگلسـد.
» من رشته ی محبت تو پاره می کنم     

شاید گره خورد به تو نزدیک تر شود«
او تنها اسـتاد علم حقوق نبود، اسـتاد شـور و عشـق و 
ایثـار بـود، صاف و سـاده و بـدون اغـراق. اسـتاد عالیقدر 
پروفسـور کمال الدین فرزند شایسـته ی مرز وبـوم ما بود 
و افـکار او لبریـز از اندیشـه های بـزرگان و بیـان کننده ی 

امـوال یک ملـت بود.
عصـر  و  آشـوب زده  دنیـای  در  کمال الدیـن  دکتـر 
انحطـاط معنویت همانند انسـانی به معنـای واقعی کلمه 
می اندیشـید و عاطفـه و محبـت و مهـرورزی را بـه جای 
خشـونت می کـرد. او در  خانـواده ی اصیـل و آشـنا بـه 
دانـش بشـری پا گرفـت و بالید و دل در قلمرو اندیشـه و 
تعلیـم نهاد و سـرانجام روح پاکش به ملکـوت اعلی پرواز 

کـرد و در جـوار رحمـت الهـی آرمید.
و روان تابنـاک اش فـارغ از بگومگوهـا از مـا خاکیـان 

رسـته و بـه افالکیـان پیوسـت. 
»نامش زنده و یادش پاینده باد« 

رجبعلی شکوهی

به یاد یار سفر کرده ...

در سوگ یار سفر کرده
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من کمال را تمام عمرم می شناختم. او دوست دوران 
کودکی و برای من مانند برادر بود.

سپری  باهم  را  زیادی  تابستان های  ما  خانواده های 
می کردند.

دشت های  در  باهم  و  می رفتیم  کهریز  به  باهم  همه 
هریس بازی می کردیم.

او در گروه ما از همه عاقل تر بود و وقتی ما بازیگوشی 
می کردیم مراقب بود تا اتفاقی برایمان نیفتد. او حامی 

بزرگی در زندگی من بود.
سال  بیست  مدت  به  پدرومادرم  درگذشت  از  بعد 

تماسی باهم نداشتیم.
به  استقبالشان  به  که  زمانی  مدت ها  از  بعد  اینکه  تا 

فرودگاه رفتم او را همان پسر خندانی یافتم که مرا به 
یاد دوران کالس چهارمم می انداخت. دوباره حامی خود 
را باز یافتم. با خانواده دوست داشتنی اش آشنا شدم و 

باهم روزهای بسیاری به مرور خاطرات گذراندیم.
او تا آخر از من محافظت کرد حتی وقتی از او پرسیدم 

مشکلی هست.....
نخواست با دانستن بیماریش باعث ناراحتی من شود.

االن دوست دوران کودکی من در آغوش خدا و قلب 
من جای گرفته.

روزی نخواهد گذشت که در مورد او فکر نکنم.
خدا به خانواده گرامی او صبر دهد.

فرناز گنجه ای زاده

برادرم کمال 
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سـخن از دوسـت و آشـنای دوران کودکـی و جوانـی 
از شـادی و طـراوت و پـر جنـب و  ام)دوران سرشـار 
جـوش( مرحـوم پروفسـور دکتر کمـال الدین هریسـی 
نـژاد اسـت  خـرداد 1342 پـس از امتحانـات نهایـی 
ششـم ابتدائـی، از مـن جـدا شـد. مـن در هریـس تـا 
سـال نهـم  دبیرستان)سـوم دبیرسـتان( ادامـه تحصیل 
دادم ولـی ایـن یـار شـیرین و متین و دوسـت داشـتنی 
همـراه مرحـوم پـدرش اسـتاد فرزانـه ادبیـات الحـاج 
موسـی هریـس نژاد بـه تبریز عزیمـت نمود. کمـال آقا 
پـس از اخـذ دیپلـم ادبی در تابسـتان 1349 که من در 
آن زمـان سـپاهی دانـش دوره 15 در روسـتای ورکش 
طالقـان  بـودم از دانشـکده ی حقـوق دانشـگاه تهـران 
در رشـته حقـوق سیاسـی قبـول شـد که به نظـرم تنها 
از اسـتان  فـرد قبولـی در آن رشـته دانشـگاه تهـران 
آذربایجـان شـرقی بـود. پـس از اخـذ مدرک لیسـانس 
حقـوق سیاسـی، عـازم کشـور فرانسـه شـد و موفـق به 
اخـذ درجـه دکتـرای حقوق از آن کشـور گردیـد از این 
یـار صدیـق در دوران دانشـجویی دکتـرا ی حقـوق در 
فرانسـه، بـه جـز محبـت و تشـویق بـه ادامـه تحصیـل 
در  ناپسـندیده  صفـات  سـایر  و  تکبـر  و  ندیدم)غـرور 
قامـوس آن انسـان نمونـه جایـی نداشـت( در تابسـتان 

1357 کـه آثـار انقـالب اسـالمی همـه گیـر و نمایـان 
تـر مـی شـد در بـاغ ملکـی ایشـان در روسـتای برازین 
هریـس، سـر سـفره ی ناهـار که بـا چندی از دوسـتان 
از جملـه آقای رجبعلی شـکوهی و مرحـوم احد واعظی 
و... نشسـته بودیـم از صحبـت هـای دکتر هریسـی نژاد 
در مـورد انقـالب اسـالمی و اینکـه عاقبـت، پیـروزی با 
انقـالب اسـت اشـک شـوق در چشـمانمان حلقـه زد و 
سـخنان ایشـان را در مـورد اهـداف انقـالب اسـالمی ، 
کـه آن موقـع در فرانسـه دانشـجوی دکترا بـود با جان 

و دل گـوش فـرا دادیـم .
پس از مراجعت از فرانسـه ، در دانشـگاه تبریز بعنوان 
هیـات علمـی اسـتخدام و اقـدام بـه ایجاد دانشـکده ی 
حقـوق نمـود. مـدارج علمـی را بـا لیاقت ها و اسـتعداد 
هایـی کـه داشـت یکـی پـس از دیگـری طـی نمـود. 
ولـی طبـق فرمایـش پـروردگار مهربان)لحظـه مرگ نه 
سـاعتی مقـدم و نـه سـاعتی مؤخر می شـود( قـرار بود 
کـه ایـن عزیـز دل مـان در ناباورترین لحظـات عمرمان 

مـا را تـرک و بـه ملکـوت اعلی بـه پیوندد.
همراه غم فراقش

حسین واعظی
رئیس شورای اسالمی شهر هریس 

راهنمای برتر

در سوگ یار سفر کرده
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و  بنشســـتمّی  حریفـــان  بـــا  عمـــر  همـــه 
خوبان   

تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم
»سعدی«    

نمی دانـــم از کجـــا شـــروع کنـــم؛ و حتـــا چطـــور 
شـــروع کنـــم. وقتـــی ســـخن از اســـتاد ارجمنـــدی 
باشـــد کـــه ســـجایای اخالقـــی و تـــوان علمیـــش 
ـــوار  ـــد، کار دش ـــن باش ـــل ف ـــاتید اه ـــد اس ـــورد تأیی م
می شـــود. به خصـــوص کـــه آن فـــرد شـــخص 
ــتادی،  ــت اسـ ــت حرمـ ــه برایـ ــد کـ ــزی باشـ عزیـ
ـــب  ـــواز و دلچس ـــوان روح ن ـــر عن ـــا ه ـــو ی ـــاور، عم مش

دیگـــری داشـــته باشـــد.
مـــن اّولیـــن بـــار 10 ســـاله بـــودم کـــه مرحـــوم 
جنـــاب دکتـــر هریســـی نژاد را دیـــدم و از همـــان 
ـــورد،  ـــوش  برخ ـــرد خ ـــد. م ـــن ش ـــوی م ـــگاه اّول عم ن
مهربـــان و خـــوش  پوشـــی کـــه در همـــان دقایـــق 
ــه  ــد و بـ ــم نواز آمـ ــم چشـ ــم کودکیـ ــه چشـ اّول بـ
دل عوالـــم کودکانـــه ام نشســـت. بـــا کـــودکان 
ـــوخی های  ـــزرگ. ش ـــا، ب ـــا بزرگتره ـــود و ب ـــودک ب ک
و  بداهه گویی هـــا  بذله گویی هـــا،  و  شـــیرین 
رونق افـــزای  همیشـــه  به موقعـــش،  مطایبـــات 
محافـــل دوســـتان در دانشـــکده و جمـــع دوســـتانه  

خانوادگیمـــان بـــود.
از وقتـــی کـــه وارد دانشـــگاه تبریـــز شـــدند 
و کرســـی علـــم حقـــوق در دانشـــکده ی علـــوم 
اجتماعـــی را در اختیـــار گرفتنـــد، رفیـــق شـــفیق 

ـــدند  ـــر ش ـــددکار یکدیگ ـــوار و م ـــار و غمخ ـــدر و ی پ
و ارتبـــاط عاطفـــی شـــدیدی بیـــن آن هـــا برقـــرار 
ـــت و  ـــه رف ـــر ب ـــه منج ـــی ک ـــاط عاطف ـــن ارتب ـــد. ای ش
ـــز  ـــودکان نی ـــا ک ـــه م ـــود، ب ـــده ب ـــی  ش ـــد خانوادگ آم
ـــدند. ـــا ش ـــوی م ـــاًل عم ـــان عم ـــت و ایش ـــال یاف انتق

دکتـــر  آقـــای  پـــدر،  متمـــادی  ســـال های 
ــراز  ــاتید طـ ــر از اسـ ــی دیگـ ــی نژاد و جمعـ هریسـ
اّول دانشـــگاه تبریـــز در رشـــته های مختلـــف از 
جملـــه مرحـــوم آقـــای دکتـــر گروســـی و مرحـــوم 
آقـــای دکتـــر مســـعودی فر، پـــای ثابـــت جلســـات 
ــه  ــد کـ ــان بودنـ ــل خانوادگیمـ ــتانه و محافـ دوسـ
دســـت گلچیـــن روزگار خیلـــی زود و نابهنـــگام 
برکـــت وجـــود هـــر ســـه را از مـــا ـــــ و البتـــه از 
جامعـــه علمـــی و دانشـــگاهی کشـــور ـــــ دریـــغ کـــرد.

آری، این گونـــه بـــود کـــه عمـــوی مهربـــان 
مـــا، در میـــان تمـــام دوســـتان و همـــکاران، و 
ــط  ــد. در روابـ ــوب شـ ــان محبـ ــدان آنـ ــا فرزنـ حّتـ
ـــدر  ـــه پ ـــود ک ـــاده ب ـــاق افت ـــواردی اتّف ـــی، م خصوص
بـــرای ایـــن کـــه مـــا نگـــران نشـــویم، موضـــوع را 
در منـــزل مطـــرح نمی کردنـــد، ولـــی بـــا مرحـــوم 
ــا  ــتند تـ ــان می گذاشـ ــی نژاد در میـ ــر هریسـ دکتـ

بـــا هـــم راه چـــاره ای بـــرای آن بجوینـــد.
حّتـــا مـــن در مقــــاطع مختلـــف زنــــدگی و در 
ـــان  ـــا اطمین ـــود را بـ ـــایل خ ـــاص مس ـــطی خ شرایـ
کامــــل، بــــا ایشــــان در میــــان می گذاشتم و ایشان با 
ـــان  ـــوص خودش ـــه مخص ـــری ک ـــت نظ ـــه و دّق حوصل

یاد استاد
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ـــرادر  ـــدر، ب ـــک پ ـــل ی ـــنیده و مث ـــوع را ش ـــود، موض ب
ــه  ــور ارائـ ــای در خـ ــی راهکارهـ ــوی واقعـ ــا عمـ یـ

می دادنـــد.
ـــر  ـــت در محض ـــه از تربی ـــز ک ـــان نی ـــدان ایش فرزن
ــوزی  ــادر دلسـ ــور، مـ ــن طـ ــدر و همیـ ــن پـ چنیـ
برخـــوردار بودنـــد، انســـان هایی الیـــق و شایســـته 
ــینا«  ــان »سـ ــوب و عاقلشـ ــر محجـ ــتند. پسـ هسـ
نیـــز چنیـــن حـــس احتـــرام و عالقـــه ای نســـبت 
ـــان  ـــا وقارش ـــر ب ـــته و دارد، دخت ـــن داش ـــدر م ـــه پ ب
»لیـــال« کـــه از کودکـــی قـــدم بـــه قـــدم شـــاهد 
رشـــد و پیشـــرفتش بودیـــم و همســـر الیـــق و 
ـــی  ـــش اعظم ـــک بخ ـــدون ش ـــه ب ـــان ک ـــرم ایش محت
از موفقّیت هـــای علمـــی و اجتماعـــی آقـــای دکتـــر 
ــان  ــائبه  ایشـ ــاری بی شـ ــت واال و یـ ــون هّمـ مرهـ
ـــزی از  ـــو عزی ـــم عض ـــا حک ـــرای م ـــی ب ـــت، همگ اس
ـــار  ـــه اعتب ـــوز ب ـــه هن ـــد ک ـــواده را دارن ـــای خان اعض

ــم. ــود می بالیـ ــر خـ ــان بـ دوستیشـ
ـــرادر جـــوان و فرهیختـــه  ایشـــان، در شـــاید  وفـــات ب
ـــه  ـــان ک ـــر روان لطیفش ـــل ب ـــال قب ـــه 18 س ـــب ب قری
بـــرادری مهربـــان و مســـئول در قبـــال خواهـــران 
و بـــرادران خویـــش بودنـــد، بســـیار گـــران بـــود و 
تـــا مّدت هـــا نشـــاط زندگـــی و لبخنـــدی را کـــه 
ــان  ــت، از ایشـ ــان می نشسـ ــج لبشـ ــه کنـ همیشـ
ــت را  ــن مصیبـ ــن ایـ ــور و متیـ ــا صبـ ــت؛ اّمـ گرفـ
ـــود  ـــری ب ـــه کاری ت ـــدر ضرب ـــال پ ـــد. ارتح دوام آوردن
بـــر پیکـــر ایـــن ســـرو ســـربلند، ولـــی ایـــن بـــار 
ــه،  ــات معّظمٌ لـ ــد از وفـ ــه بعـ ــان کـ ــر. چنـ عمیق تـ
بیمـــاری ایشـــان کـــه دو ســـال بـــود بی خبـــر 
ـــود را  ـــره خ ـــود چه ـــه ب ـــان انداخت ـــه در پیکرش پنج
بی رحمانـــه نشـــان داد و تنهـــا چهـــار مـــاه بعـــد 
ـــاب  ـــی را ت ـــن فان ـــود، ت ـــر خ ـــدر و پی ـــال پ از ارتح

آوردنـــد.
ــات و  ــام آزمایشـ ــرای انجـ ــه بـ ــری کـ ــار آخـ بـ
ــدر  ــد، پـ ــور بودنـ ــارج از کشـ ــازم خـ ــات عـ معالجـ
نیـــز کـــه خـــود بیمـــار بودنـــد و در دوران نقاهـــت 
بـــه ســـر می بردنـــد، تلفنـــی بـــا ایشـــان تمـــاس 
گرفتنـــد تـــا مبـــادا بیمـــاری بـــا وجـــود ضعـــف و 
ـــرایت  ـــان س ـــه ایش ـــدن ب ـــی ب ـــت عموم ـــدم مصونّی ع

ـــکار،  ـــاس دو هم ـــو و تم ـــن گفتگ ـــن آخری ـــد. ای کن
ـــدر  ـــاس پ ـــن تم ـــود. در ای ـــن ب ـــار دیری ـــت و ی دوس
ـــار  ـــرای ی ـــاره ب ـــدار دوب ـــدد و دی ـــالمت مج آرزوی س
ـــه  ـــد ک ـــد نمودن ـــد و تأکی ـــود کردن ـــر خ ـــفر و حض س
ـــدد ... «.  ـــدار مج ـــا دی ـــم ت ـــی نمی کن » .... خداحافظ

دیـــداری کـــه هرگـــز....
ــود  ــان خـ ــن و مهربـ ــوی نازنیـ ــه عمـ ــال کـ حـ
ــم،  ــت داده ایـ ــون روزگار از دسـ ــر و قانـ ــه جبـ را بـ
ـــخت  ـــان س ـــورد برایم ـــن م ـــرف زدن در ای ـــاً ح واقع
و طاقت فرســـا اســـت. پـــدر بـــا ایـــن کـــه بـــرای 
مـــن نمـــاد یـــک کـــوه پایـــدار و صبـــر بـــه تمـــام 
ـــال  ـــت کام ـــن مصیب ـــه در ای ـــن ک ـــا ای ـــت، و ب معناس
خویشـــتن دار بودنـــد، اّمـــا می دانـــم کـــه تحّمـــل 
ـــی و  ـــرات س ـــام خاط ـــود تم ـــا وج ـــراق ـــــ ب ـــن ف ای
چنـــد ســـاله و الفـــت و اخـــّوت عمیقـــی کـــه بینشـــان 
ـــه  ـــوز ن ـــود و هن ـــخت ب ـــان س ـــود ـــــ برایش ـــرار ب برق
پـــدر، کـــه هیـــچ کـــدام از مـــا کـــوچ غریبانـــه ی 

ایشـــان را بـــاور نداریـــم.
ــا آن  ــانی بـ ــه انسـ ــت کـ ــر نیسـ ــاًل باورپذیـ اصـ
مـــدارج بـــاالی علمـــی، فروتـــن، نیک نفـــس و 
ـــود ـــــ  ـــا ب ـــک دری ـــد ی ـــش مانن ـــه درون ـــان ک مهرب
بـــه ظاهـــر آرام و روح نـــواز و در باطـــن متالطـــم و 
ـــواده،  ـــۀ خان ـــغول دغدغ ـــّدت مش ـــه ش ـــّوش و ب مش
ـــر  ـــه هـ ـــق ک ـــان عمی ـــنایان، و چنـ ـــتان و آش دوس
ـــه  ـــامالیمات بـ ـــکالت و نـ ـــوی مش ـــه از س ـــنگی ک س
ــا  ــفت اّمـ ــد، وی را می آشـ ــاب می شـ ــویش پرتـ سـ
در بطـــن عمیقـــش گـــم می شـــد و بالفاصلـــه 
ــا صالبـــت حفـــظ  ــاره بـ ــود را دوبـ ــر آرام خـ ظاهـ

می کـــرد ـــــ اکنـــون در میـــان مـــا نیســـت.
از شمار دو چشم یک تن کم 

     
وز شمار خرد هزاران بیش

دوســـتانه  جمع هـــای  در  همیشـــه  جایشـــان 
ــده  ــان زنـ ــی و یادشـ ــا خالـ ــی مـ ــل علمـ و محافـ
ــان  ــاد و خاطراتشـ ــان شـ ــت. روانشـ ــی اسـ و گرامـ

ــدان.                    ــاری و جاویـ ــا جـ ــه در یادهـ همیشـ

    فرناز تقوی

در سوگ یار سفر کرده
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اکثــر مــا دو خانــواده داریــم؛ یــک خانــواده ی نســبی 
ــتان  ــکل از دوس ــه متش ــی ک ــواده دوم ــببی و خان و س
نزدیکــی اســت کــه بــه انتخــاب خــود مــا جــزو 
عزیزانمــان مــی شــوند. دکتــر هریســی نــژاد نــه فقــط 
همــکار و دوســت کــه بــرادر انتخابــی پــدرم بودنــد ودر 
ــان  ــم ایش ــن. اس ــرای م ــز، ب ــوی عزی ــک عم ــم ی حک
ــن و  ــی م ــی و جوان ــرات کودک ــه خاط ــورده ب ــره خ گ
وجودشــان قســمتی از ›‹حــس وطــن‹‹ ی اســت کــه در 

ــی شــوم.   ــت دلتنگــش م غرب
ــود.  ــده ب ــیار غافلگیرکنن ــان بس ــاری ایش ــر بیم خب
همیــن چنــد مــاه پیــش بــا ذوق نشــان دادِن پســرم، بــه 
›عموهــا‹، از پــدرم خواســتم برنامــه ناهــاری با ›دوســتان 
چهارشــنبه‹ ترتیــب دهــد تــا در ســفر کوتاهــم بــه ایران 
حتمــا همــه را ببینــم. خبــر بیماریشــان را آنجــا دلیــل 
عــدم حضورشــان اعــالم کردنــد امــا هرگــز فکــر نمــی 

ــم  ــر نخواه ــه دیگ ــد ک ــا باش ــن معن ــن بدی ــردم ای ک
دیدشــان! 

هنوز باورم نمی شود که دیگر نیستند.... 
وجــود ایــن فاصلــه هــا اســت شــاید کــه قبــول نکردن 
ــه  ــار ک ــر ب ــا ه ــد ام ــی کن ــن م ــخ را ممک ــت تل واقعی
بــرای دیــدن خانــواده مــی آیــم و صندلــی هــای خالــی 
را مــی بینــم انــگار کســی قلبــم را محکــم در مشــتش 
مــی فشــارد. هنــوز بــه جــای خالــی دکتــر مســعودیفر و 
دکتــر گروســی عــادت نکــرده بــودم چگونــه بپذیــرم که 
آن چهــره جــدی و متفکــری کــه بــه تلنگــری لبخنــد 

مهربانــی تحویلــم مــی داد را دیگــر نخواهــم دیــد. 
روحشــان شــاد، یادشــان همیشــه در دلهــای مــا زنــده 

ــد ماند.  خواه

 سحر بهشتی

باورم نمی شود که دیگر نیستند
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بهمـن ماه سـال 1376 برای من شـروع فصـل جدیدی 
از زندگـی بـود، در رشـته حقـوق دانشـگاه تبریـز قبـول 
شـده بـودم و برای تحصیل رخـت از روسـتای زادگاهم به 
شـهر تبریـز افکنـده بـودم. در واقع هم تبریـز و هم حقوق 
انتخـاب و آرزوی خـودم بـود، یـادم اسـت حتـی در دفتـر 
خاطـرات دوران دبیرسـتان هم مـدام خودم را دانشـجوی 
حقـوق دانشـگاه تبریـز تصـور می کـردم، لذا ایـن انتخاب، 
اولیـن انتخـاب مـن در کنکـور بـود. بـه نـاگاه وارد فضایی 
شـده بـودم کـه دسـت مرا بـه دامن سـه حسـرت دیرینه 
رسـانده بـود، یکـی تبریـز پیـر، یکـی دانشـگاه و دیگـری 
رشـته حقـوق. تـا آن زمـان هرگز هیچ اسـتاد دانشـگاهی 
را از نزدیـک ندیـده بـودم، ولـی همیشـه در تصـور خودم 
تصویـر خاصـی از یـک اسـتاد دانشـگاه داشـتم، در اولین 
روز تحصیـل با اشـتیاقی غیرقابل وصف سـر کالس حاضر 
شـدم، آنقـدر اشـتیاق داشـتم کـه گاهـی بـاور نمی کردم 
آنچـه زندگـی می کنم واقعیت اسـت یـا خیال. با اشـتیاق 
تمـام چشـمم بـه در بود تـا برای اولیـن بـار در عمرم یک 
اسـتاد دانشـگاه را از نزدیک ببینم، دیری نگذشت و انسانی 
خـوش سـیما و خوش لبـاس و متبسـم وارد کالس شـد، 
مـن ایـن لحظـه را آنقـدر دقیـق در حافظـه ام ثبـت کرده 
ام کـه هـزاران سـال بعـد هـم می توانم بـه جزئیـات تمام 
وصفـش کنـم. وقتـی چشـم مـن بـه قامـت ایـن اسـتاد 
افتـاد، بی اختیـار حیـرت عظیمی بـه آن اشـتیاق عظیمم 

عـالوه شـد، این تصویـر واقعا همـان تصویری بـود که من 
سـالها از یک اسـتاد دانشـگاه داشـتم، ظاهرش، لباسـش، 
موهـای جـو گندمی اش، متانت و وقارش و تبسـم آمیخته 
بـه جدیتـش. بعدها ایـن قضیـه را برایش تعریف کـردم و 
همیشـه می گفتـم کـه شـما را خدا فقـط برای این شـغل 
خلـق کـرده اسـت و محـال بـود بتوانیـد شـغل دیگـری 

اختیـار کنید. 
در اولیـن جلسـه از تحصیل دانشـگاهی ام والـه، حیران، 
و  عاشـق هریسـی نژاد شـدم،  یـک کالم  در  و  دلبسـته 
خیلـی زود ایـن عشـق علی رغـم کتمـان من، مـا را به هم 
نزدیـک کـرد. ابهـت خـاص و مخصوصـی داشـت، بـدون 
اینکـه خشـونتی داشـته باشـد انسـان را وادار بـه رعایـت 
حریمهایـش مـی کـرد، نفـوذ تبسـم او از نفـوذ و صالبـت 
همه جدیت ها و بعضا خشـونتهای دیگـران موثرتر و قوی 
تـر بـود. با یـک قانون نانوشـته ای حد و فاصله بین اسـتاد 
و دانشـجو را تعریـف و تصویـب کـرده بود و همـگان آن را 
رعایـت مـی کردند، دل شـاعر و عاشـق من ولی مـدام در 
تکاپـو بـود تا این حریم نانوشـته را بشـکند، تنهـا یکی دو 
مـاه از تحصیلم سـپری شـده بود کـه یـک روز دل به دریا 
زدم و بـه اتاقـش رفتـم، مثـل امـروز یادم هسـت کـه دلم 
داشـت از قفسـه سـینه کنده می شـد، ولی مـن در اتاق را 
زده بـودم، بـا همـان صالبتـی که حـدس مـی زدم گفت: 

بفرمایید! کاری دارید! 

نجابت حقیقی و صالبت حقوقی
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گفتم: نه استاد کار خاصی ندارم، ولی حرفی دارم.
گفت: بفرمایید!

گفتم: من خیلی به شـما عالقمند هسـتم، خیلی شـما 
را دوسـت دارم، آمـده بودم فقط همیـن را بگویم.

بـاور کنیـد ایـن ابـراز عالقه یک دانشـجوی تـرم اولی با 
آن صداقـت دهقانـی اش تمـام آن پـرده های زخیـم را به 
یکبـاره فـرو ریخـت، در یک لحظه بقـدری احوالش عوض 
شـد کـه من دقیقـا معصومیت یک کـودک دو سـاله را در 
چشـمانش دیـدم، هم-اینـک ایـن جمالت را با چشـمانی 
اشـکبار می نویسـم و یـاآوری آن حس و حـال برایم بغایت 
سـخت و جانـکاه اسـت. از آن روز بـه بعد من اجـازه یافتم 
کمـی نزدیـک تر از بقیـه در حریمش نفس بکشـم. هرگز 
ایـن عشـق و عالقـه در وجـود مـن ولـو بـرای یـک ثانیـه 
فروکـش نکـرد، بـا اینکه چهار سـال بعـد من از دانشـگاه 
فارغ التحصیـل شـدم ولـی آن ارتبـاط مابین مـا هرگز و تا 

پایان عمـر پربرکتش قطع نشـد. 
هریسـی نژاد به معنـای واقعی کلمه یک معلـم بود، یک 
معلـم نجیـب. اگـر از من بپرسـند کـه یک صفـت و فقط 
یـک صفـت بـرای ایشـان ذکر کنم مـن می گویـم نجابت. 
بـا اینکـه در خدمـت اسـاتید بـزرگ دیگری هـم در طول 
ایـن سـالیان تلمذ کـردم ولی نجابـت ایشـان را هرگز من 
در هیـچ شـخصی ندیـدم. بـا اینکـه خط فکری مشـخص 
خـودش را داشـت ولـی هرگز در طول تمام این سـالها من 
ندیـدم بـه کسـی اهانت بکنـد، هرگـز ندیدم یـک جریان 
فکـری را تحقیـر کنـد و فراتـر از ایـن حتی ندیـدم هرگز 
شـخصی را داوری کنـد. هرگـز در طـول ایـن سـالها مـن 
ندیـدم بخواهـد نظـر و دیـدگاه خـودش را بر دانشـجویان 
خـود تحمیـل کنـد و فراتـر از آن، هرگز ندیـدم حتی نظر 
و بینـش خـود را تبلیغ کند. گاهـا در کالس پیش می آمد 
کـه مـن تنـدروی می کـردم و در مـورد یـک شـخصی یـا 
یـک جریـان سیاسـی یـا یـک جریـان فکـری حرفهـای 
تنـدی مـی زدم، با همه رفاقت و دوسـتی که با من داشـت 
بالفاصلـه موضـع می گرفـت و اجـازه نمی داد به کسـی در 

کالسـش توهین شـود.
عاشـق کشـورش و ملتـش بـود، امـا ایـن عشـق نـه در 
قالـب شـعارهای احساسـی یـا عـوام فریبی بلکـه در تفکر 
او نهادینـه شـده بـود، یادم اسـت در سـال 1377 که برای 
اولیـن بـار قانون شـوراها می خواسـت اجرا شـود، یک روز 
سـر کالس آمد و گفت: من امشـب از خوشـحالی تا صبح 

نخوابیـدم، علتش را پرسـیدیم، گفت: شـما نمی دانید این 
قضیـه شـوراها و انتخابـات شـوراها چـه فرصـت بزرگـی 
بـرای تمرین دموکراسـی اسـت، بعدش با اشـتیاق و شـور 
غیرقابـل وصفـی آن جلسـه از کالس را بـه امـر انتخابـات 
شـوراها و تطبیق آن با نظام حقوقی فرانسـه اختصاص داد. 
عمیقا بر این نکته باور داشـت که راه نجات ملت و کشـور 
از تحصیـل و تـالش و مطالعه می گـذرد، در عین حال یک 
ادیـب تمام عیار بود، تسـلطی که ایشـان بـه ادبیات ترکی 
و فارسـی داشـت، اشـرافی که ایشـان به ضرب المثل ها و 
فولکلور آذربایجان داشـت در بین اسـاتید دانشگاه بی نظیر 
بـود. در میـان تدریـس و بحـث حقوقی گاهی بـا ظرافتی 
اسـتادانه از مثـل و شـعر و فولکلـور اسـتفاده می کـرد، بـه 
متـون نظـم و نثـر کالسـیک فارسـی و ترکـی اشـراف و 
احاطـه کم نظیـری داشـت و ایـن امـر کالس او را از دیگـر 

کالسـها متمایـز می کرد.
مـن صرفـا و صرفـا بـه دلیل عشـقی که به هریسـی نژاد 
داشـتم بـرای ادامـه تحصیـل گرایـش حقـوق عمومـی را 
انتخـاب کـردم و این انتخاب فرصت مجـددی برایم فراهم 
آورد تـا دوبـاره شـاگردش باشـم. امـا حـال و هـوای ما در 
دوره کارشناسـی ارشـد به کلی متفاوت از دوره کارشناسی 
بـود، اگـر در دوره کارشناسـی مرا به دیده یک دانشـجوی 
عالقمند روسـتایی می دیـد، برعکس در دوره کارشناسـی 
ارشـد بـه مـن امیـدوار شـده بـود، و بـرای همیـن گاهـی 
بسـیار جـدی و طلبکارانـه با مـن رفتار می کـرد، برعکس 
دوره کارشناسـی در دوره کارشناسـی ارشـد سعی می کرد 
مـرا صاحـب یـک خـط فکـری بکنـد، سـعی می کـرد به 
احساسـات و عواطـف و ایـده آل هـای مـن کالبـد و فـرم 
حقوقـی بدهـد، و حقـا کـه از ایـن جهـت تا قیـام قیامت 
وامـدارش هسـتم، دقیقـا در برهـه ای کـه برخـی افـکار و 
ایده هـای انقالبـی مـرا در پرتگاه ساختارشـکنی قـرار داده 
بـود، او بـه همیـن دغدغـه هـای ساختارشـکنانه ی مـن 
سـاختار حقوقـی داد و مـرا بـا جدیـت، وسـواس و دقـت 
تمـام به مسـیری هدایت کرد کـه اکنون در آن قـرار دارم. 
حاصـل ایـن کار بعد از سـالها تالش و مطالعه، کتابی شـد 
کـه در تابسـتان 95 چـاپ گردید و به ایشـان تقدیم شـد. 
بـا اینکـه در طـول تالیـف کتـاب تقریبـا هر هفتـه و گاها 
هفتـه ای چنـد روز وقت شـریفش را می گرفتـم و نظارت 
تمـام و کمالـی بـر ایـن پروسـه داشـت، ولی نمی دانسـت 
کـه کتـاب بـه ایشـان تقدیم شـده اسـت. وقتی کتـاب را 
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از ناشـر گرفتـم، بـا اشـتیاق تمام بـه دفترش رفتـم، طبق 
معمـول کمـی باهم صحبـت کردیم و من کتـاب را تقدیم 
کـردم ولـی هیچ چیـز در خصـوص تقدیم کتـاب نگفتم، 
از دیـدن کتـاب بـه قدری خوشـحال شـد که هرگـز برایم 
قابـل پیش بینـی نبود. کتـاب را بـاز کـرد و ورق زد، وقتی 
بـه اسـم خـودش رسـید بـاز دقیقـا همـان حالـت را در 
چهـره اش دیـدم کـه هنـگام ابـراز عالقه در بیسـت سـال 
پیـش دیده بودم، باز دقیقا همان تبسـم معصـوم کودکانه 
بـر لبـش نشسـت، آنقـدر محجـوب و آن قدر نجیـب بود 
کـه از ایـن کارهـا ابـراز شـرمندگی می کـرد. تداعـی آن 
تبسـم هم اینـک دوبـاره مرا بـه گریه واداشـت، آن تبسـم 
معصومانـه بزرگتریـن پاداشـی بـود کـه می توانسـت یک 

اسـتاد بـه شـاگردش دهد.
وقتـی بـه عنـوان مـدرس از یکـی از دانشـگاه ها حکـم 
گرفتـم، بـه رسـم ادب خواسـتم ببینمش و بـرای تدریس 
ازش اجـازه بگیـرم، زنـگ زدم و بـرای فـردا صبـح آن روز 
قـرار گذاشـتم، قرارمـان راس سـاعت نـه و نیـم صبـح در 
گـروه حقـوق دانشـگاه تبریز بـود، من برخالف سـلیقه ی 
همیشـه گی، بـا یـک ربـع تاخیـر بـه محل قـرار رسـیدم، 
در زدم و وارد اتـاق شـدم، شـاید بـاور نکنیـد ولـی بعـد از 
بیسـت سـال رفاقـت بخاطر یک ربـع تاخیر مـرا به حضور 
نپذیرفـت، گفـت اولیـن شـرط معلم شـدن وقت شناسـی 
اسـت، بـرو و یـک روز دیگـر بیا. چنـد روز بعد دوبـاره قرار 
گذشـتم و سـر وقـت در محـل قـرار حاضـر شـدم، گفت: 
مـن از معلمـی چیـز زیـادی نمی-دانم، فقط دو سـه نکته 
می دانـم کـه برایت می گویـم: اوال هرگز بدون مطالعه سـر 
کالس نـرو کـه مـن در این مدت سـی و چند سـال هرگز 
و حتـی یـک بار هم بدون مطالعه قبلی سـر هیچ کالسـی 
نرفتـه ام، ثانیـا بـرای درسـی کـه تدریـس می کنـی طرح 
درس مکتـوب داشـته بـاش، و متکـی بـه حافظـه نبـاش 
کـه حافظـه ممکن اسـت اشـتباه کند و مدیـون بچه های 
مـردم بشـوی، ثالثا سـعی کن افـکار و عقاید خـودت را در 
درس دادن دخالـت ندهـی، .... من اولین جلسـه درسـم را 
بنـام هریسـی نژاد شـروع کـردم و در بین دانشـجویان من 

کسـی نیسـت که ایشـان را نشناسد.
 وقتی خبر فوت ایشـان را شـنیدم، تـازه از کالس درس 
درآمـده بـودم و در راه بازگشـت بـه خانـه بـودم، دوسـت 
فرهیختـه ای کـه ایـن خبـر را بـه مـن داد، خـودش از 
شـاگردان و مریـدان دکتـر بـود، قبـل از دادن خبر سـعی 

کـرد مـرا آمـاده کند و سـعی کـرد بـه مالیمت تمـام این 
خبـر را بـه مـن بدهد، ولـی خبر بـه قدری تلخ و کشـنده 
بـود کـه بـه هیچ وجـه قابل تلطیـف و مالیمت نبـود، من 
نمی دانـم و واقعـا اصال به یـاد ندارم که سـه روز اول چطور 
بر من گذشـت، شـاید اگـر تیمار پـدر و مادرم نبـود، زنده 
نمی مانـدم، امـا روز چهـارم نزدیکهـای اذان صبـح خوابی 
دیـدم کـه قبال هـم در جـای دیگـری آن را نوشـته ام. در 
خـواب دیـدم که بـه اتفـاق همان دوسـتی که خبـر فوت 
دکتـر را بـه مـن داد در راه پلـه دانشـگاه ایسـتاده ایم و 
داریـم صحبـت می کنیـم، در همیـن اثنا دیدیـم که دکتر 
هریسـی نژاد از پاییـن پله هـا بـه سـمت بـاال در حرکـت 
اسـت، وقتـی مـرا دید بـاز همان تبسـم معصـوم کودکانه 
بـر لبـش نشسـت، وقتـی نزدیـک شـد بـدون اینکـه با ما 
صحبتـی کنـد، دسـت در جیب کـت چهارخانه سـرمه ای 
اش کـرد و یـک شـکالت به مـن داد، و راهـش را گرفت و 
رفـت، مـن این شـکالت را باز کـردم و در دهانم گذاشـتم، 
شـیرینی طعـم این شـکالت طوری بـود که مـن از خواب 
بیـدار شـدم، ولـی عجیـب ایـن بـود که دیـدم دهـان من 
شـیرین اسـت، و آن شـیرینی تا ظهر همان روز در دهانم 
مانـده بـود. خیلـی تعجب کـرده بـودم ولی نمی توانسـتم 
ایـن مسـاله را بـا کسـی در میان بگـذارم، تا اینکـه هنگام 
ظهـر اسـتاد بزرگـواری تماس گرفـت و قبـل از اینکه من 
چیـزی بگویـم، گفت فالنـی آن خوابت خوب اسـت.  یک 
روز بعـد خـواب دیگـری دیدم که بسـیار بسـیار عجیب تر 
از آن خـواب بـود و آن شـکالت را برایـم تعبیـر کـرد، ولی 
متاسـفانه بنا به دالیلی از شـرح آن معـذورم. خواب بعدی 
نقطـه عطف دیگـری و شـاید بزرگترین نقطـه عطفی بود 
کـه در خـواب از روح پرفتوحـش گرفتم، شـاید زمانی اگر 
عمـری باشـد در مجالـی دیگـر شـرح آن بگویـم. در ایـن 
ایـام تنهـا دلخوشـی مـن سـاعتهای متمـادی بـه نظـاره 
نشسـتن یـک عکسـی از اوسـت کـه در پای کـوه عینالی 
بـا صمیمیتی تمـام و در حالیکه باتوم مشـکی رنگ مرا در 
دسـت دارد به دوربین خیره شـده اسـت، و تقریبا هر وقت 
که با آن عکس چشـم در چشـم می شـوم، بی اختیار این 

بیـت فضولـی را بـا خـود زمزمـه می-کنم که:
کی توانم بر زبان آورد نام دوری ات؟   

من که صد فیض از رخت در هر نگاهی می برم.

فرمان فرضی موالن / دیماه نود و پنج
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ماهـنامه اقتـصادی

در  تمـــام  ســـال  نـــه 
اتـــاق مدیرگـــروه بـــا آقـــای 
دکتـــر کار کـــردم، مثـــل 
بودیـــم.  پـــدر  و  دختـــر 
ــتوار  ــدر اسـ ــل پـ ــاً مثـ واقعـ
و محکـــم پشـــتم وایســـتاده 
بـــود. همیشـــه در جلســـات 
ــن  ــروه از مـ ــکده و گـ دانشـ
ــط  ــرادی، فقـ ــت مـ ــم می گفـ ــرد بهـ ــف می کـ تعریـ
ـــاً  ـــد. واقع ـــام می ده ـــریع انج ـــا را س ـــدو کاره ـــدو ب ب
ـــود. بعـــد از اتمـــام دوره مدیریـــت گـــروه،  ـــز ب ـــرام عزی ب
هـــر وقـــت کاری داشـــت بهـــم زنـــگ مـــی زد مـــن 
هـــم فـــوری بـــه اتاقـــش می رفتـــم و بـــدون چـــون 
و چـــرا کارهاشـــو انجـــام مـــی دادم. بهـــم می گفـــت 

ـــم روزی  ـــودم می کن ـــاون خ ـــو را مع ـــروم ت ـــا ب ـــر ج ه
ـــودم درد  ـــاً خ ـــده واقع ـــض ش ـــه مری ـــنیدم ک ـــه ش ک
ـــی.  ـــودن خیل ـــا ب ـــی گرانبه ـــرام خیل ـــه ب ـــیدم آخ کش
ـــم، روزی  ـــتش دادی ـــه از دس ـــردم ک ـــاور نک ـــوزم ب هن
کـــه می خواســـت بـــرود بـــرای مـــداوا، اومـــد اتاقـــم 
ـــا  ـــورد. ب ـــراش آب آوردم خ ـــنه مه، ب ـــت تش ـــم گف به
ــاال  ــرد. حـ ــم می کـ ــز نگاهـ ــگاه حزن انگیـ ــک نـ یـ
کـــه ایـــن متن هـــا را می نویســـم بـــاز گریـــه امانـــم 
ــود. حـــس  ــدر بـ ــرام پـ ــاً بـ ــون واقعـ ــد چـ نمی دهـ

ــدم.  ــم شـ ــگاه یتیـ ــو دانشـ ــاً تـ ــم واقعـ می کنـ
ای مرد بزرگ روحت شاد و یادت گرامی.

                                                                                                
ریما مرادی

کارشناس گروه حقوق و کارشناس آموزش حقوق 

در دانشگاه یتیم شده ام 
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یاد و خاطره استاد هریسی نژاد که تا عمر داریم در خاطرمان می ماند گرامی باد. 
غالمرضا همتی

دانشجوی ورودی سال 92 دانشگاه تبریز 
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ـــم از  ـــه بگوی ـــتی چ ـــه نیس ـــاال ک ـــزم ح ـــتاد عزی اس
غـــم دل کـــه قابـــل وصـــف نیســـت چـــه بگویـــم از 
ـــد  ـــم ش ـــت داد و یتی ـــدرش را از دس ـــه پ ـــری ک دخت
از دختـــری کـــه روزهـــا همـــه شـــوق  بازگشـــت پـــدر را 
ـــم  ـــه کام ـــدر ب ـــا، آن ق ـــد! آن روزه ـــی پروران ـــر م در س
ـــان در  ـــاره ات آن چن ـــدن دوب ـــود  و آرزوی دی ـــخ ب تل
ـــم  ـــه یاری ـــه ب ـــای صادقان ـــی رویاه ـــراز گاه ـــه ه ـــر ک س
مـــی شـــتافتند و تـــو را مهمـــان خـــواب هـــای راز 
آلـــودم میکردنـــد عجیـــب بـــود خـــواب هایـــم امـــا 
ـــر  ـــاره ات تعبی ـــدار دوب ـــت و دی ـــه آمدن ـــه را ب ـــن هم م
ــا انـــگار تقدیـــر چیـــز دیگـــری بـــود   میکـــردم امـ
ـــی را  ـــوت اعل ـــه ملک ـــیدنت ب ـــر کش ـــم پ ـــن خواب آخری
ـــه ی کوهـــی  ـــر دامن ـــه ب ـــن هشـــدار داد آنجـــا ک ـــه م ب
بـــر باریـــک راهـــی در حـــال حرکـــت بـــودم و تـــو 
ـــرعت  ـــا س ـــردم و ب ـــاز ک ـــت ب ـــن راه را برای ـــدی و م آم
ـــای  ـــن در روی ـــا م ـــدی ام ـــو ش ـــن مح ـــدگان م از دی

ـــد   ـــاورم نش ـــه ب ـــودم ک ـــرق  ب ـــان غ ـــتت چن ـــاز گش ب
تـــو نمـــی آیـــی، از چـــه بگویـــم از اینکـــه  بارهـــا 
از جلـــوی ویتریـــن مغازهـــا رد میشـــدم و کادوی 
ـــپاس از  ـــه س ـــه ب ـــردم ک ـــاب میک ـــتت را انتخ بازگش
ـــای  ـــه ه ـــا از زمزم ـــم ی ـــارت کن ـــت نث ـــام خوبیهای تم
ـــم؟!از  ـــکر کن ـــت تش ـــه از زحمات ـــه چگون ـــم ک ـــر لب زی
ـــزی  ـــر چی ـــتی دیگ ـــو نیس ـــی  ت ـــا وقت ـــن اینه کدامی
ـــرق  ـــی غ ـــش  خدای ـــن دارم در ارام ـــی ندارد!یقی معن
ـــه  ـــی را ک ـــادت خدای ـــن عب ـــه بهتری ـــرا ک شـــده ای  چ
دانـــش افزونـــی بـــود نثـــار فرزنـــدان دانشـــگاهیت 
ــد و  ــد مانـ ــدان خواهـ ــه جاویـ ــت همیشـ کردی!نامـ
ـــتاد  ـــه اس ـــم زد یگان ـــدا خواهی ـــرور ص ـــا غ ـــادت را ب ی

ـــن  م

فایقه چلبی
 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز 

یادت را با غرور صدا خواهیم کرد

اخرین روز حضور استاد گرامی در دانشگاه تبریز روز دفاع اینجانب در تاریخ 10شهریور سال 95بود
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عمر دنیا به سر آمد که صبا میمیرد                  
  ورنه آتشکده عشق کجا می میرد؟

صبر کردم به همه داغ عزیزان یا رب                   
این صبوری نتوانم که صبا می میرد

ــتی  ــه نیسـ ــا کـ ــن روزهـ ــزم ایـ ــتاد عزیـ . ... اسـ
ـــم را ورق  ـــت. دل ـــگ اس ـــم تن ـــه، دل ـــرای گری ـــی ب خیل
مـــی زنـــم بـــه دنبـــال نامـــت... در جســـتجوی تـــو 
ـــد  ـــد ورق خواه ـــا چن ـــد، ت ـــا چن ـــی ت ـــر خال ـــن دفت ای
ــر و  ــک دفتـ ــرور خشـ ــو مـ ــورد؟ کالس درس تـ خـ
ـــا  ـــه آوردی. ب ـــه مدرس ـــق را ب ـــو، عش ـــود، ت ـــاب نب کت
ـــا  ـــش و آی ـــزار پرس ـــف ه ـــی تکل ـــده ی ب ـــان خن هم
ـــن  ـــی. بهتری ـــخ گفت ـــرا پاس ـــرای م ـــون و چ ـــزار چ ه
ـــی در  ـــام جوان ـــا تم ـــالها را ب ـــا س ـــا را روزه ـــه ه لحظ
کنـــار تـــو بـــودم. اســـتاد عزیـــزم ایـــن روزهـــا کـــه 

نیســـتی دلـــم گرفتـــه اســـت امـــا دردهـــای مـــن 
ـــوان  ـــی ت ـــه م ـــن درآورم. چ ـــا ز ت ـــتند ت ـــه نیس جام
بـــا مـــرور خاطـــرات تســـلی مـــی دهـــم خـــود را؟ 
ـــش  ـــو دان ـــمان ت ـــس چش ـــو. از پ ـــام ت ـــاد ن ـــرک ب متب
را نظـــاره مـــی کردیـــم و چـــه تشـــنه اســـت ایـــن 
ـــش ات و  ـــمه دان ـــاره چش ـــیدن دوب ـــرای چش ـــان ب ج
ـــت.  ـــی نیس ـــش را جواب ـــن عط ـــه ای ـــوس ک ـــه افس چ
ـــان  ـــت می ـــب اس ـــز غری ـــش نی ـــی دان ـــه گاه ـــا ک دریغ
ـــزی  ـــه گری ـــری ک ـــتی! در گزی ـــو نیس ـــه ت ـــرا ک ـــا، چ م

ـــو... . ـــاد ت ـــدم و ی ـــن مان ـــت م نیس

فرزاد جنگجوی)خراطا(
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و 
علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

بی تو دانش نیز غریب است
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ــن  ــت را ایـ ــیدن و نبودنـ ــر کشـ ــراق و پـ ــم فـ غـ
روزهـــا بـــا تمـــام وجـــودم حـــس مـــی کنـــم. هـــر 
گاه کـــه از کنـــار کالس هـــای دانشـــکده مـــی 
گـــذرم گویـــی در کالس درس بـــا تـــو نشســـته ام و 
ـــود  ـــی ش ـــی م ـــم تداع ـــا برای ـــره کالس ه ـــاد و خاط ی
ــتاد  ــه اسـ ــه یگانـ ــو همیشـ ــه تـ ــی کـ . کالس هایـ
ــو در  ــجوی تـ ــه دانشـ ــز یگانـ ــن نیـ ــودی و مـ آن بـ
میـــان نیمکت هـــای خالـــی؛ امـــا گرمـــای وجـــود و 
ـــو  ـــجو را ممل ـــک دانش ـــو کالس ت ـــخصیت واالی ت ش
از فهـــم و شـــعور می ســـاخت گویـــی نیمکت هـــای 
ـــمرده  ـــت ش ـــت را غنیم ـــن فرص ـــم ای ـــی کالس ه خال
ـــه  ـــاز ب ـــح گاه، آغ ـــد در آن صب ـــر بودن ـــو را نظاره گ و ت

آموختـــن می کردنـــد. 
کالس هـــای درس بـــا تـــو در شـــهری کـــه بـــرای 
اولیـــن بـــار پـــا بـــه آن گذاشـــته بـــودم تجربـــه ای 
بـــس نـــاب و تکـــرار ناشـــدنی بـــود. تـــو همیشـــه 

ــاعات صبـــح پنجـــره  ــاز کالس در اولیـــن سـ در آغـ
ـــن  ـــز و وط ـــرور آمی ـــاره ای غ ـــودی و اش ـــی گش را م
دوســـتانه بـــه هـــوای بســـیار خـــوب تبریـــز مـــی 
کـــردی و آب و هـــوای تبریـــز را بـــه رخ شـــیراز 
می کشـــاندی؛ کـــه البتـــه و انصافـــاً هـــوای تبریـــز 
ــیراز  ــه شـ ــی بـ ــری غالبـ ــال برتـ ــل سـ در آن فصـ
ـــه  ـــم ک ـــی یافت ـــره ات در م ـــز از چه ـــن نی ـــت، م داش
چقـــدر بـــه ایـــن شـــهر عشـــق مـــی ورزی . گاهـــی 
ـــدم زدن  ـــدن ق ـــام مان ـــه تم ـــث نیم ـــود را باع ـــز خ نی
ـــی  ـــوای باران ـــل از کالس، در آن ه ـــت، قب ـــح گاهی صب
ـــه  ـــد ک ـــه نمان ـــا گفت ـــه ن ـــدم و البت ـــی دی ـــاری م به
ـــیی  ـــی دلنش ـــوخ طبع ـــان ش ـــا هم ـــی ب ـــز گاه ـــو نی ت
کـــه داشـــتی آن را بـــه مـــن گوشـــزد می کـــردی. 
ـــه  ـــنجی ب ـــه س ـــت و نکت ـــا دق ـــدت ب ـــام م ـــو در تم ت
خصوصـــی کـــه داشـــتی دانـــش حقـــوق عمومـــی 
خـــود را کـــه حاصـــل ســـال ها مطالعـــه و تحقیـــق 

راه ات ادامه دارد...
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ـــی  ـــوق عموم ـــری حق ـــن دانشـــجوی دکت ـــه اولی ـــود ب ب
ـــز  ـــن نی ـــی و م ـــز می آموخت ـــگاه تبری ـــود در دانش خ
ــرده و  ــه کـ ــادی را تجربـ ــاتید زیـ ــال ها اسـ ــه سـ کـ
بـــه درجـــه ای از پختگـــی رســـیده بـــودم کـــه بـــه 
خوبـــی قـــدردان آموختـــه هایـــت باشـــم ســـرا پـــا 
ــتم.  ــی نگریسـ ــو را مـ ــی دادم و تـ ــرا مـ ــوش فـ گـ
ــتی  ــی داشـ ــه خصوصـ ــی بـ ــری علمـ ــخت گیـ سـ
کـــه برایـــم خوشـــایند بـــود و می دانســـتم کـــه در 
ــار ایـــن ســـخت گیری ها قلـــب مهربانـــی داری.  کنـ
ــوع  ــوص موضـ ــم در خصـ ــادی هـ ــای زیـ صحبت هـ
رســـاله دکتـــری می کردیـــم و تـــو از همـــان ابتـــدا 
مـــرا تشـــویق بـــه انتخـــاب موضـــوع و شـــروع بـــه 
کار رســـاله کـــردی و ســـاعات زیـــادی صـــرف 
راهنمایی هایـــت بـــرای انتخـــاب موضـــوع می شـــد. 
ـــاب  ـــوع آن را انتخ ـــت موض ـــاه هاس ـــه م ـــاله ای ک رس
کـــرده ام امـــا بـــدون تـــو... . و األن عـــالوه بـــر غـــم 
نبودنـــت افســـوس می خـــورم کـــه رســـاله و ثمـــره 
کار دکتـــری ام مزیـــن بـــه اســـتاد راهنمایـــی تـــو 
ـــکافانه  ـــتادانه و موش ـــاًل اس ـــگاه کام ـــا ن ـــا ب ـــت ت نیس
ـــی  ـــر آن م ـــاب خـــود را ب ـــای ن ـــم فرســـایی ه خـــود قل
ـــی مـــی  ـــم باق ـــو برای ـــادگاری ارزشـــمندی از ت زدی و ی

ـــد.  مان
ـــرای  ـــو ب ـــع ت ـــروری و تواض ـــجو پ ـــچ گاه دانش آه، هی
ـــته  ـــدک نگاش ـــت ان ـــن فرص ـــه در ای ـــه ای ک ـــا مقال تنه
ـــی هـــای  ـــا راهنمای ـــادم نخواهـــد رفـــت کـــه ب شـــد از ی
تـــو در »همایـــش قانـــون جدیـــد دیـــوان عدالـــت 
اداری« مقالـــه برتـــر شـــد؛ برایـــم از کتابخانـــه 
شـــخصی خـــود در منـــزل تعـــداد زیـــادی کتـــاب 
ــرمنده  ــا شـ ــل آن هـ ــنگینی حمـ ــه از سـ آوردی کـ
ـــر  ـــه برت ـــوان مقال ـــه عن ـــنیدی ب ـــه ش ـــدم و روزی ک ش
ـــه  ـــب ب ـــدت ترغی ـــه ش ـــرا ب ـــت م ـــده اس ـــه ش پذیرفت
ـــه ســـخنرانی کـــردی و مـــن را  ـــه تهـــران و ارائ رفتـــن ب
ـــرم کـــه میـــل  ـــان ت ـــان تمـــام شـــلوغی هـــای پای در می
ـــی  ـــوخ طبعی های ـــان ش ـــا هم ـــتم ب ـــن نداش ـــه رفت ب
ـــه  ـــه شـــیرازی و سســـتی آن ک ـــا روحی ـــه همیشـــه ب ک
البتـــه هیـــچ گاه بـــه مذاقـــت خـــوش نبـــود روانـــه 

ـــردی.  ـــران ک ته
چقـــدر برایـــم ســـخت اســـت نگاشـــتن ایـــن 
ـــرای  ـــود ب ـــی ب ـــان اندک ـــال زم ـــک س ـــرات ... . ی خاط

ـــخصیت و  ـــه، ش ـــی، جاذب ـــا گیرای ـــو؛ ام ـــا ت ـــنایی ب آش
ـــذار  ـــر گ ـــوس و تأثی ـــم ملم ـــان برای ـــانیتت آن چن انس
بـــود کـــه در همیـــن انـــدک زمـــان گویـــی برایـــم 
ـــم  ـــه در ذهن ـــه همیش ـــدی ک ـــره آفری ـــا خاط ـــال ه س

خواهـــد مانـــد. 
ـــادگار گذاشـــتن  ـــه ی ـــه خاطـــر ب ـــو سپاســـگزارم ب از ت

ـــا.  ـــن همـــه خاطـــرات خـــوب و زیب ای
ـــاب  ـــات ن ـــن تراوش ـــرای آموخت ـــگزارم ب ـــو را سپاس ت

ـــی . ـــوق عموم ـــتادانه حق و اس
ـــم  ـــان دادن راه و رس ـــرای نش ـــگزارم ب ـــو را سپاس ت
زندگـــی و صفـــات واالی انســـانی و شـــخصیتی کـــه 

ـــود.  ـــد ب ـــی ا م خواه ـــرلوحه زندگ ـــه س همیش
ـــم بیشـــتر از مـــدت  ـــر بگوی ـــی نیســـت اگ ـــه گوی گزاف
ـــه  ـــودی ک ـــذار ب ـــر گ ـــن تأثی ـــر م ـــال ب ـــک س ـــان ی زم
ـــز و  ـــگاه تبری ـــز و دانش ـــت. تبری ـــف نیس ـــل توصی قاب
ـــو در  ـــاد ت ـــام و ی ـــا ن ـــی ب ـــوق عموم ـــری حق دوره دکت

ـــد.  ـــد ش ـــه خواه ـــم جاودان ذهن
راهت را ادامه خواهم داد.... 

دلنوشـــته ای از طـــرف دانشـــجوی کوچکـــت کـــه 
ایـــن روزهـــا حســـابی دلتنگـــت گشـــته اســـت... 

فاطمه میراحمدی 
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز 
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غمت در نهانخانه دل  نشیند

ما را نیز تقدیر چنین رقم خورده است که از عنفوان 
جوانی تا سنین پیری کوله کِش غم عزیزان باشیم در ماتم 
مادر شاعر شدم، در مرگ برادر جوانم صبا نوحه سرا، در 
فراق پدر مرثیه گو و در غم جانکاه عزیزترین کسم، نازنین 
برادرم کمال عزیز شرح حال نویس. اما امیدوارم که غم 
آخرم باشد دیگر غم هیچ عزیزی بر سینه ان سنگینی 
دیگر  باشد.  من  نوبت  بار  این  که  کنم  می  دعا  و  نکند 

طاقتم طاق و طعم حیات تلخ است بر مذاقم.
خانواده ای پر جمعیت بودیم. شش برادر، سه خواهر با 
احتساب پدر و مادر و مادربزرگ، یک جمع یازده نفری را 
تشکیل می دادیم جمعی صمیمی، دلبسته و شیدا وابسته 
چون حلقه های زنجیر. وابستگی شدیدی هم به عموجان 
داشتیم عموجان هم اندازه ی پدر هوایمان را داشت و مهر 

و محبتش را از ما دریغ نمی کرد.
در این میان کمال فرزند بزرگ خانواده، عزیز دردانه ی 
همه بود نه به دلیل بزرگ بودنش بلکه عقل، ادب، هوش و 
ذکاوت، مهرورزی و رفتار خوبش، کمال را محبوب القلوب 

کرده بود.
»یارالی دورنا«

دئیرم کاش یاز گلمه سین
کؤچری قوشالری نئجه 

قارشی الیاجاغام؟
بیله-بیله کی 

منیم سئویملی دورنام
غربتی ابدی لشدیریب

و بیرداها، 
دورناالر قاتارینا قوشولماغا

سفربر اولمایاجاقدیر.
دئیرم کاش یاز گلمه سین 

آمما یاز گله جک
عؤمرومدن نئچه یاز قالسادا

گؤز تیکه جه یم
گلن دورناالرین قاتارینا

جااااان یارالی دورنام

گهی جان منزل غم شد گهی دل  
غمت را می کشم منزل به منزل
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»سونونجو یاپراق«
بیرآغاجین یاپراقالری ییق

آرخامیزدا،
             یاشیل خاطره لر،

اؤنومزده،
           یارپاق تؤکومو.

خزل لر
           اوزولور آغاجدان
دوشور تورپاغا بیرر-بیرر

اوشویور خاطره لر.
بو پائیز آنجاق،

بیر گون دالی فاباق
اله نه جک بوسبتون یارپاقالر

بیرده قالمایاجاق.
آه....

یازیق سونونجو یارپاق
نه قه درسینه داغالیاجاقسان

آخی سن
         هامی عزیزلرینه آغالیاجاقسان

سونونجو یارپراق.
آه...

    سونونجو یاپراق

کمال بسال 1332 در هریس متولد می گردد. پدر و مادر 
که دو پسر قبل از کمال از دست داده بودند عطر سه پسر 
را از کمال استشمام می کنند و مهر کمال بجای فرزندان 
از دست رفته نیز در دل والدین جانی میگیرد. بسیار عزیز 

داشته می شود و حتی عریز دودمان می گردد.
از  بعد  وافرش،  استعداد  و  ذکاوت  و  هوش  به  توجه  با 
اتمام 5 سال در دبستان نشاط هریس که پدر بنیان گذار 
و مدیرش بود تحصیالت ابتدائی را شروع می کند. با وجود 
دانش آموزان باالی ده سال در کالس اول، کمال شاگرد اول 

کالس می شود.
تحصیالت ابتدائی و دوره ی اول دبیرستان را با شاگرد 
اولی پشت سر گذاشته و در مهرماه 1345 جهت تحصیل 
به تبریز عزیمت نموده و در رشته ی ادبی دبیرستان لقمان 
ثبت نام می کند. در همان سال نیز بعنوان دانش آموز نمونه 
شناخته شده و از دست ریاست دبیرستان تقدیر و جایزه می 
گیرد. در خرداد 1349 از همان دبیرستان فارغ التحصیل و 

وارد دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران می شود.
در آن زمان ها رشته ی حقوق تنها در دانشگاه تهران 
دایر بود و راهیابی به دانشکده ی حقوق تهران به مراتب 
سخت تر از راه یافتن به رشته های پزشکی در کشور بود 
حقیقتاً نخبگان رشته ادبی از سراسر کشور  به تعداد محدود 
و اندکی توانایی ورود به دانشکده ی حقوق تهران را داشتند 

44



کارایی . یادنامه دکتر کمال الدین هریسی نژاد . دی 95

باتوجه به مهری که پدر بر کمال داشت بیشتر انرژی خود 
را هزینه او می کرد و میتوان گفت که رهنمودها و مراقبت 
موفقیت  در  کمال،  ذاتی  استعداد  از  بعد  پدر،  ویژه  های 
هایش نقش اساسی را بازی می کرد و در حقیقت کمال 

آرزوی پدر را برآورده می نمود.
با ورود کمال به دانشگاه تهران حال و هوای دانشگاه به 
خانه ی ما نیز راه یافت. ایام تعطیل که به دیدن خانواده 
می شتافت با کوله باری از کتاب برای بچه ها می آمد و 
دقیقا برای هر سنی کتاب مناسب با آن. هیچ یادم نمی 
رود اولین کتابی که به من داد »ماهی سیاه کوچولوی« 
صمد بود کتاب را با عطشی سرسام آور خواندم، اما کمال 
تنها به خواندن من قانع نشد و از من، آنچه که از این کتاب 
دریافت کرده بودم را پرسید و من با برداشت های قصه گونه 
و کودکانه پاسخ دادم اما کمال دقت بیشتر را از من خواست 
و اهداف نویسنده را از این کتاب برایم توضیح داد که: انسان 
در زندگی نباید خود را محدود به داشته هایش کند باید در 
زندگی تغییراتی ایجاد کرد باید از رودخانه گذشت باید به 
دریا رسید و...بعد از توضیح کمال کتاب ماهی کوچولو را 
دوباره خواندم دنیای متفاوتی را در وجود کودکانه ام حس 
کردم و شیفته ی کتاب شدم و چهار سالی که در دانشگاه 
تهران بود مرتب برایم کتاب می آورد کمال بسال 1353 
مقطع لیسانس را تمام کرد و عازم خدمت سربازی شد در 
پادگان صفریِک کادر، آموزش دید و در پادگان باغشاه که 
اکنون پادگان »حّر« نامیده می شود خدمت سربازی را به 
اتمام رساند. و اتفاق عجیب اینکه من نیز بعد از انقالب ، 
دقیقا در اطاق هایی که کمال خدمت کرده بود خدمت 

نمودم.
بعد از اتمام خدمت به پیشنهاد پدر در سال 1355 عازم 
فرانسه و در دانشگاه سوربن پاریس و در مقطع فوق لیسانس 

به ادامه تحصیل همت گمارد.
پدر دبیر ادبیات دبیرستان صفا در خیابان ششگالن تبریز 
بود و تنها درآمدش حقوق معلّمی بود به محض دریافت 
حقوق تقریبا نضف آن را که معادل یکهزار فرانک فرانسه 
می شد از بانک ملی تبریز به حساب کمال ارسال می کرد 
و با نصف باقی مانده تمام خانواده، به عشق کمال ماه را به 
سر می بردیم. کمال نیز از هزینه های خود می کاست و 
پس انداز می کرد و در تعطیالت تابستان با چمدان های پر، 
با انواع سوغاتی ها، از لباس های شیک تا کوله پشتی های 
کوهنوردی، کفش کوه  و... به دیدار خانواده می شتافت. 
لحظات  ترین  شیرین  خانواده  جمع  به  کمال  پیوستن 

عمرمان و شادترین عیدمان در آن ایام بود.
در ایام تحصیل کمال در فرانسه، انقالب اسالمی نیز در 
ایران پا گرفته بود بعد از پیروزی انقالب او نیز با اخذ مدرک 
فوق لیسانس حقوق، به میهن بازگشت و به عنوان مدرس 
در مراکز تربیت معلم تبریز شروع به کار نمود و بعد از چند 
سال بنا به درخواست دانشگاه تبریز به دانشکده ی علوم 

اجتماعی منتقل و بعنوان هیأت علمی شروع بکار نمود.
در سال 1362 تلخی و ناگواری زندگی را تجربه نمودیم 
دادیم  دست  از  غافلگیرانه  بطور  سالگی   52 در  را  مادر 
مادری که شیرازه ی زندگیمان بود مادری که مهربانیش، 
خیرخواهی و نیک ادیشی اش زبان زد خاص و عام بود. 
مادر پرواز بی برگشتی را آغاز کرد ما ماندیم با دلی شکسته، 
درست زمانی که طعم شیرین زندگی را در کام خود مزمزه 

می کردیم. ما ماندیم با کامی تلخ و احوالی پریشان.
درست است که پدر را داشتیم اما جای خالی مادر را تنها 
کمال می توانست پرکند محبت ها و دلداری هایش آرام 
بخش دل مجروحمان بود و رهنمودهایش چراغ راهمان، 
مرگ مادر وابستگی عاطفی خانواده را بیشتر و بیشتر کرده 

بود.
مادر برای ازدواج کمال اصرار داشت و تقلی می کرد که 
این امر صورت پذیرد و حتی دو هفته قبل از بیماریش برای 
خواستگاری دختری که در خیابان تربیت سکونت داشتند 
رفته بود دختر خانم مورد نظر مادر، در را باز کرده بود ولی 
بعلت نبودن خانم خانه به داخل نرفته و عروس آینده اش را 
به صحبت گرفته و در حرکات و سکناتش تدقیق کرده بود 
که بعد از بازگشت به خانه، از جمال و کمال عروس آینده 
اش آنچنان تعریف می کرد گوئی فرشته ای آسمانی را در 
جهان خاکی یافته بود. صد حیف که آرزو به دل رفت. بعد از 
مراسم سالگرد مادر، در پائیز 1363 کمال با نسرین زفیری 

که مادر به خواستگاریش رفته بود ازدواج کرد.  
در سال 1366 لیال و سال 1370 سینا به جمع خانواده ی 
کمال پیوستند. با معیت خانواده، جهت ادامه ی تحصیل در 
سال 1373 مجددا به فرانسه رفته و به اخذ مدرک دکترای 
حقوق عمومی از دانشگاه نانسی موفق گردید و به دانشگاه 
تبریز برگشت. »ایجاد رشته ی حقوق« در دانشگاه تبریز. 
دایر کردن مقطع دکترای حقوق. تألیف بیش از 50 مقاله 
ی علمی در مجالت ISI ، تألیف و ترجمه کتاب، رسیدن به 

مرتبه  »استاد تمامی« دانشگاه تبریز و دیگر هیچ!
                                                                         
          زین الدین هریس نژاد

غمت در نهانخانه دل  نشیند
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کارایی: از رفتار و منش آقای دکتر هریسی نژاد بگویید.
نسرین زفیری: کمال فردی بسیار آرام بود. مهربانی، 

خیرخواهی، انسان دوستی از خصوصیات بارز ایشان بود.
کارایی: ویژگی های منحصر به فرد ایشان را بفرمایید؟

نسرین زفیری: کمال ساده، مهربان، صمیمی، متعهد 
و  بود  از ویژگی های وی خردمندی  و  بود  مقابل خانواده 
زمانی که سخن می گفتند سخنانشان بسیار سنجیده و 
حساب شده بود او در تمام مسائلی که مربوط به خانواده و 
بچه ها و امورات زندگی بود حتماً خانواده را مورد مشاوره قرار 
می داد. هیچوقت احساس نکردم که می خواهد موضوعی یا 
فکری را برای من یا دیگری تحمیل نماید. کمال عالوه بر 

محبت به خانواده با تمام اعضا با احترام رفتار می نمود.
کارایی: تاثیر افراد خاص بر روی دکتر هریسی نژاد را 

بفرمایید؟
نسرین زفیری: عالقمندی و وابستگی خاص کمال به 
عمویش مرحوم عیسی خان هریسی نژاد که بنا به اظهاراتش 

در تمام مقاطع زندگی ایشان تاثیرگذار بوده است.
کارایی: آیا این که چرا رشته حقوق را انتخاب نموده اند را 

با شما در میان گذاشته بودند؟
نسرین زفیری: چندتن از حقوق دانان و وکالی بنام آن 
دوران از دوستان پدر و عموی ایشان بودند و معاشرت کمال 
با آن ها تاثیر مهمی نسبت به انتخاب رشته حقوق گذاشته 

بود
کارایی: آشنایی شما با ایشان به چه ترتیب بود؟

نسرین زفیری: برادر ایشان دکتر صالح الدین هریسی نژاد 
با برادر من دکتر محمد زفیری همکالسی و دوست صمیمی 

بودند. ایشان سبب آشنایی ما بودند.
کارایی: نقاط عطف در تغییرات و تحوالت فکری ایشان 

کدام بود ؟
و  نبودند  احساسی  آدم  اصوالً  کمال  زفیری:  نسرین 
عقالنیت از صفات بارز ایشان بود. بنابرین  تحوالت فکری 
کمال  نه به علت تحت تاثیر قرار گرفتن بلکه به علت تکامل 
درونی خودش بود. کمال انسانی به روز بود و می توانست در 

خود تغییرات الزم را انجام دهد.
کارایی: رابطه ایشان با دانشجویان و زندگی دانشگاهی 

چگونه بود؟
تمام  بر  مقدم  را  تدریس  کار  ایشان  زفیری:  نسرین 
اموراتشان می دانست و عالقه خاصی به محیط دانشگاه، 
همکاران و دانشجویانشان داشتند. هیچ وقت در رابطه  با 
قرار  مالک  مورد  را  آن ها  تفکر  یا  اعتقادات  دانشجویان، 
نمی داد و بر اساس شایستگی  و استعداد و زحمت هایشان 
عالقه  مورد  سبب  بدین  می داد.  ارزش  و  رفتار  آن ها  با 

دانشجویان از تمام اقشار بودند.
آخرین حرف

او بهترین معلم در زندگی بود مانند درختی بود که به بار 
نشسته، متاسفانه ما کمال را در اوج باروری از دست دادیم. 

جایش همیشه خالی و یادش گرامی خواهد بود.
نسرین زفیری

دوست و معلم زندگی
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اگرچه در سال 1363 با خانواده ی هریسی نژاد فامیل 
شدم اما این خانواده را سال ها قبل از انقالب می شناختم 
به دلیل رفاقت نزدیک با دکتر صالح الدین هریسی نژاد ، 
رفت و آمد نیز داشتم. مرحوم عیسی خان و حاج موسی 
هریسی نژاد را چندین بار در هریس نیز دیده و مهمانشان 
شده بودم. مهربانی، احترام و مهمان نوازی آنها هنوز هم که 
هنوز است در خاطرم نقش بسته و از خاطرات دوران جوانیم 

به شمار می روند.
براساس این آشنایی ها بود که کمال داماد خانواده ما 
این  اما  را قبال می شناختم  شد. درست است که کمال 
قرابت ما را به هم نزدیک و نزدیکتر نمود. هرچه کمال را 
بیشتر می شناختم و ابعاد شخصیتی او را کشف می کردم 
بیشتر دوستش می داشتم کمال اسباب بزرگی و سجّیه 
های انسانی را یکجا در خود داشت گرچه این صفات بیشتر 
اکتسابی می باشند اما بدون اینکه ریشه در خاک داشته 

باشی، بار آوردن این ثمرات بسیار سخت خواهد بود.
در سال 1373 برای ادامه تحصیل بدرقه شان می نمودیم 
آرامی  گفت:  به  با من  به هنگام وداع  تبریز  در فرودگاه 
»اینگونه فرصت ها کم پیش می آید که تو فامیلی نزدیک و 

دور یار داشته باشی و از بودن آنها جهت مسافرت و شناخت 
اروپا بهره نبری« این دعوت عادی یا تعارف نبود این حرف 

دل کمال بود با فروتنی و مهربانی.
بعد از اینکه در فرانسه مستقر شدند به دیدارشان رفتم 
بیشتر از ده روز مهمان شان بودم از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجید واقعا می خواست هرچه که از دست اش 
می آید دریغ نکند. ضمن انکه به بزرگی روح و آقائی کمال 
بیشتر پی می بردم به دعوت فرودگاه تبریز، که چقدر عاقالنه 

آن را طرح کرده بود نیز فکر می کردم.
کمال فرانسه را خصوصا پاریس را مثل کف دستش می 
شناخت یعنی اگر من به تنهایی حتی متحمل هزینه های 
توانستم یک دهم دیدنی های  گزاف هم می شدم نمی 

فرانسه و پاریس را ببینم.
با وجود اینکه کمال عناوین دکتر، پرفسور استاد و ... غیره 
را به صورت قانونی داشت اما هیچوقت دل در گرو آنها ننهاده 
بود فامیل نزدیک همه، کمال خطاب اش می کردند فامیل 
دور و دوستان و آشنایانش »کمال آقا«. واقعا به نام کمال 

بیشتر از هر پسوند و پیشوندی آقایی برازنده بود.
محمد زفیری 

اسباب بزرگی

غمت در نهانخانه دل  نشیند
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 “باور نمی کند، دل من مرگ خویش را
نه، نه من این یقین را باور نمی کنم
تا همدم من است، نفسهای زندگی

من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم
آخر چگونه گل، خس و خاشاک می شود ؟

آخر چگونه، این همه رویای نو نهال
نگشوده پر هنوز
ننشسته در بهار

می پژمرد به جان من و، خاک می شود ؟
جدالـی نابرابـر بـود و مـا آخـر سـر شکسـت خوردیم. 
واکنـون ماننـد بازیکنـی کـه تـا آخریـن لحظـه بـا تمام 
تـوان و وجودش برای غلبه جنگید، خسـته و دلشکسـته 
در گوشـهء زمیـن بـازی زانـوی غـم در بغل نشسـته ام . 
همـه چیـز آرام شـده همـه رفتـه انـد زمین خالیسـت و 
سـوت کـور. مـن مانـده ام و از میـان زانوهای خسـته ام 
چشـمان اشـکبارم را بـه انتهـای مـه آلود زمیـن دوخته 
ام. انـگار آن همـه نیـرو و اراده ای کـه در خـود انباشـه 
بـودم چـون حبابی ترکیده واز وجودم پر کشـیده اسـت. 
هـر چـه به زمیـن خلوت وخالـی مبارزه چشـم می دوزم 

غمگیـن و خالـی تـر میشـود و آنچـه بامـن مـی مانـد 
حسـرت اسـت و حرمانییسـت ناتمـام بـا دردی جانکاه 
در تمـام سـلول های جسـم و جانم، اما اینـرا هم میدانم 

کـه به حکـم زندگـی باید دوبـاره برخیـزم...
از روزی که تشـخیص بیماریش مشـخص شد خانواده، 
دوسـتان و همکارانـش لبـاس رزم برتن کردنـد و با تمام 
وجودشـان بـه میـدان آمدند تـا دردانـه وگوهرگرانبهای 
خویـش را از گزند ودسـتبرد روزگار محفوظ دارند. غافل 
از آنکـه تقدیـر حکمی شـوم و غیرقابـل تغییرصادرکرده 
بـود. جنگیدیـم نـه فقـط بـرای حفظ همسـری وفـادار، 
کودکـی  از  کـه  بـرادری  و  فـداکار  و  مهربـان  پـدری 
خورشـید منظومـهٔ خواهـران وبرادرانش بـود ، بلکه برای 
پاسـداری ازیـک سـرمایهٔ گرانقدراجتماعـی، نیز با چنگ 
و دنـدان جنگیدیـم ودریـغ و درد کـه شکسـتیم. دردانه 
از دسـت رفـت و چـه غریبانـه رفـت .وجودش پربـار بود 
و حضـورش آرامبخش. سـکوتش پیام داشـت، و بودنش 
صلـح وامنیت بـود و اینک در فراقش زندگی خالیسـت...

صالح الدین هریسی نژاد

داداشم، سرمشق دفترهای زندگیم
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یک ساله بودم دایی در شیراز خدمت سربازی می کرد، 
مامان بزرگ، مامان و من برای دیدار دایی به شیراز می 
رویم موقع برگشتن بابا برای استقبال آمده بود. مامان می 
گفت تو هنوز درست و حسابی راه رفتن را بلد نبودی ولی 
تا بابا را از پشت نرده های فردودگاه دیدی نرده ها را گرفته 
میخواستی به طرف بابا بروی وقتی به بابا رسیدیم خودت 
را در آغوشش انداختی و با دست های کوچک ات شروع 
به نوازش سر و صورت بابا نمودی. مهربانی بابا به قدری بود 
که وقتی خودم را فهمیدم، احساس می کردم آغوش بابا 
بهترین مکان دنیاست. وقتی پشتش بودم احساس امنیت 
و آرامش می کردم و نمی خواستم حتی یک لحطه ترکش 
کنم یا ترکم کند. فقط کالس اول را در تبریز به مدرسه 
رفتم. در ارتباط با تحصیل مقطع دکترای بابا به خارج از 
بابا تحصیل می کرد مدرسه  کشور رفتیم در محلی که 
ایرانی نبود. صبح ها در مدرسه ی فرانسوی ها درس می 
خواندم و می بایست در خانه درس ایرانی را نیز می خواندم 
تا برای امتحانات آخرسال آماده شوم. چهار سال بابا علوم 
انسانی و مامان بقیه ی درس هایم را تدریس می کردند. 
معلمی بابا، آن قدر شیرین و دلچسب بود عالوه بر اینکه 
دروس مربوطه را خوب یاد می گرفتم و در امتحانات به نحو 
احسن موفق می شدم عالقه به تحصیل، از تدریس بابا در 

من ایجاد می شد.
در مقاطع ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان بابا حساسیت 
عجیبی به وضعیت تحصیلی و درس خواندن من داشتند و 
این حساسیت باعث شد که در رشته ی دلخواه بابا و خودم 
در دانشگاه قبول شدم. دیگر از حساسیت های بابا برای 
درس خواندنم کم شده بود و شاید مطمئن بود که دیگر 

راه ام را پیدا کرده ام.
بابا اصوالً آدم منضبطی بود و به نظم در کارهایم اهمیت 
می داد. آینده ی ما برایش خیلی خیلی مهم بود بنابراین در 
تمام کارها مشاور خوبی برایم بود. حتی برای ادامه تحصیل 
در آمریکا، به دانشگاه یا شهری که دانشگاه در آن است 
بود و  پیگیر مسائل من  حساسیت نشان می داد. دقیقاً 

راهنمایی هایش چراغ راهم .
بابا با هزار آرزو مرا برای اخذ تخصص به آمریکا فرستاده 
بود بی خبر از آنکه تقدیر چیز دیگری را رقم می زند. من 
باید در آنجا پرستاری بابا را می کردم و در کمال ناباوری در 

غربت از دستش می دادم.
هر روز که می گذردبیشتر دلتنگش می شوم. هر روز که 

می گذرد جای خالیش بیشتر عذابم می دهد.

لیال هریسی نژاد

معّلمِی بابا

غمت در نهانخانه دل  نشیند
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ـــن  ـــن مت ـــر از نوشـــتن ای ـــي دردناکت ـــا، شـــاید عذاب باب
بـــراي مـــن نباشـــد، چطـــور مـــي تـــوان بـــراي یـــاد 
ـــت  ـــوان نبودن ـــي ت ـــور م ـــت، چط ـــی نوش ـــودت متن ب
ـــي  ـــه م ـــا ک ـــر ج ـــروم، ه ـــه می ـــا ک ـــر ج ـــاور کرد،ه را ب

ـــت. ـــم نیس ـــر و خیال ـــو در فک ـــز ت ـــرم  ج نگ
ـــوان کســـي  ـــو در ت ـــه رابطـــه ي مـــن و ت ـــردن ب پـــي ب

نیســـت و نمـــي داننـــد کـــه در دلـــم چـــه عذابیســـت.
ـــزي  ـــر چی ـــم دکت ـــودي و رفتی ـــال ب ـــه بیح  روزي ک
نمـــي دانســـتم و فکـــر مـــي کـــردم چیـــز خاصـــي 
نباشـــد ولـــي ان روز کـــه بـــراي آزمایـــش رفتیـــم، 
لحظـــه اي کـــه خوابیـــده بـــودي و از ســـر ســـوزن 
ـــن  ـــواب ای ـــه ج ـــر اینک ـــدم ازفک ـــت را دی ـــدن خون چکی
ـــت،  ـــیاهي رف ـــمهایم س ـــود چش ـــد ب ـــه خواه ـــه چ نمون
ـــا  ـــري از آنج ـــي دکت ـــه وقت ـــود ک ـــان ب ـــم چن وضعیت
رد میشـــد و مـــن را دیـــد بـــاالی ســـرم آمـــد و بـــا 
ـــه  ـــد از اینک ـــد، بع ـــم ش ـــاي حال ـــران جوی ـــي نگ حالت
روي صندلـــي نشـــاندنم آمـــدی بـــاالی ســـرم و بـــا 

ـــض  ـــاي مری ـــده؟ ج ـــه ش ـــي چ ـــی، بابای ـــي گفت مهربان
ـــب  ـــت مراق ـــا آن حال ـــود و ب ـــده ب ـــوض ش ـــراه ع و هم
ـــدن خـــون  ـــد از دی ـــي کردن ـــر م ـــه فک ـــودی، هم ـــن ب م
حالـــم بـــد شـــده، چـــه میدانســـتند در دلـــم چـــه 

دردیســـت.
ـــو  ـــه ت ـــودي  ب ـــداوا ب ـــت م ـــه تح ـــي ک ـــح روزهای صب
ـــي  ـــدم و موقع ـــت می ش ـــاي حال ـــزدم و جوی ـــگ می زن
ـــي... ـــي کجای ـــدادي بابای ـــام می ـــي توانســـتم، پی ـــه نم ک

بابایـــي تـــو، افتخـــارم، غـــرورم، امیـــدم، زندگیـــم، 
دوســـتم و بـــرادرم بـــودي بعـــد از تـــو جـــز پوچـــي 
ــا  ــت تـ ــم و جایـ ــزي حـــس نمي کنـ ــي چیـ و تنهایـ
ــود، روزي  ــد بـ ــي خواهـ ــم خالـ ــن روز زندگیـ آخریـ
ـــت،  ـــمک زدنهای ـــه چش ـــو، ب ـــه ت ـــردن ب ـــر ک ـــدون فک ب
بـــه دســـت هاي مهربانـــت ســـر نخواهـــم کـــرد، 

ببخـــش اگـــه نتوانســـتم برایـــت کاري کنـــم.

سینا هریسي نژاد

نامه اي به پدر
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عزیزتـر از جانـم، بـرادرم، کمـال مهربانـم، روح مـن، 
جـان مـن، پشـت و پناهـم.

چشـم وا کـن نفـس من همـه زندگیم. مگر مي شـود 
تـو نباشـي و من هنوز زندگـي کنم؟ خواهر بـه قربانت. 
مـرا ببخـش کـه بعد از تـو هنوز نفـس مي کشـم. زنده 
مانـی ام را بـه حسـاب زندگانـي نگـذار. ای کـه هـوای 

منـی، بـی تو نفس بی هواسـت. تـا بیکران ها دوسـتت 
دارم و تـا ابدیـت بـه یادت مـي مانم.

درد دلتنگی عجب با من حکایت مي کند
در غمت هر شب به گردون پیک آهم می رسد

سعیده هریسی نژاد

غم هر شب
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ماهـنامه اقتـصادی

ــتراحت  ــتم اسـ ــته بـــودم داشـ ــگاه برگشـ از دانشـ
می کـــردم کـــه یـــک بـــاره بابـــا بـــا حالـــت 
ــال  ــه حـ ــت کـ ــد و گفـ ــه شـ ــه وارد خانـ مضطربانـ
آن )پدربزرگـــم( خـــوب نیســـت بـــا عجلـــه حاضـــر 
ــه  ــه بـ ــا عجلـ ــه بـ ــم در راه کـ ــدیم و راه افتادیـ شـ
از  اشـــک  ناگهـــان  می رفتیـــم  آنهـــا  خانـــه ی 
ـــم  ـــت فهمیدی ـــد و آن وق ـــرازیر ش ـــا س ـــمان باب چش
ـــه  ـــیدیم خان ـــت. رس ـــه ای رخ داده اس ـــه فاجع ـــه چ ک
ـــو  ـــدیم عم ـــه ش ـــود وارد خان ـــک آل ـــمان اش ـــا چش و ب
کمـــال را دیـــدم کـــه بـــا چشـــمان خیـــس، دِم در 
ـــن  ـــد رفت ـــه بع ـــرا ک ـــردم چ ـــش ک ـــود بغل ـــتاده ب ایس
ـــی  ـــو در حال ـــتیم عم ـــه داش ـــه او تکی ـــه ب ـــان، هم ایش
ـــی داد  ـــداری م ـــا را دل ـــرد م ـــه می ک ـــود گری ـــه خ ک
ــال  ــو کمـ ــوب عمـ ــای خـ ــی از ویژگی هـ ــن یکـ ایـ
ـــک  ـــم کوچ ـــا و عموهای ـــی باب ـــم وقت ـــود. مادربزرگ ب
ـــخن را از  ـــن س ـــودم ای ـــود و خ ـــرده ب ـــوت ک ـــد ف بودن
ـــر  ـــان ه ـــوت مادرش ـــد ف ـــه بع ـــنیدم ک ـــا ش ـــان آنه زب
ـــاز  ـــش را ب ـــواب آغوش ـــگام خ ـــال هن ـــو کم ـــب عم ش
ــا  ــی داد تـ ــاه مـ ــا را در آغوشـــش پنـ ــرد و مـ می کـ
ـــام  ـــان التی ـــت دادن مادرم ـــم از دس ـــه زخ ـــی ک زمان
ـــه ی  ـــس از درگذشـــت ناباوران ـــاه پ ـــد م ـــد چن ـــد بع یاب
ـــد  ـــاره ب ـــک ب ـــه ی ـــال ب ـــو کم ـــال عم ـــزرگ ح پدرب
ـــای  ـــواب آزمایش ه ـــدن ج ـــخص ش ـــد مش ـــد و بع ش
ــاری  ــار بیمـ ــو دچـ ــه عمـ ــم کـ ــکی فهمیدیـ پزشـ
ـــک  ـــی ی ـــی حت ـــدیم ول ـــت ش ـــیار ناراح ـــده اند. بس ش
ـــه ی  ـــن فاجع ـــم چنی ـــال نمی دادی ـــم احتم ـــد ه درص
بزرگـــی رخ دهـــد ناراحتی مـــان بـــه خاطـــر ایـــن 

ـــی  ـــت کم ـــن اس ـــال ممک ـــو کم ـــان عم ـــه درم ـــود ک ب
ـــوند  ـــت ش ـــان اذی ـــن درم ســـخت باشـــد و ایشـــان حی
ـــش،  ـــه آزمای ـــن نتیج ـــس از گرفت ـــد روز پ ـــد چن بع
عمـــو بـــرای درمـــان بـــه خـــارج از کشـــور ســـفر 
ـــود  ـــتری ب ـــتان بس ـــه در بیمارس ـــی ک ـــرد و هنگام ک
مـــا هـــر دو بـــا ایشـــان تمـــاس می گرفتیـــم ولـــی 
ـــر  ـــر و بدت ـــو بدت ـــال عم ـــت ح ـــه می  گذش ـــر روز ک ه
می شـــد بعـــد یـــک مـــاه از بســـتری شـــدن عمـــو، 
دیگـــر وقتـــی کـــه تمـــاس ویدیویـــی می گرفتیـــم 
دیگـــر عمـــو را نمی دیـــدم و عمـــو صـــالح الدیـــن، 
بـــه جـــای ایشـــان جـــواب می دادنـــد و می گفتنـــد 
ـــاه  ـــد. دو م ـــرف بزن ـــد ح ـــال نمی توان ـــو کم ـــه عم ک
بعـــد خبـــر درگذشـــت عمـــو کمـــال داغـــی شـــد 
بـــر روی داغ پدربزرگـــم. وارد خانـــه پدربزرگـــم 
کـــه شـــدیم کـــه دیگـــر بـــا چشـــمان خیـــس مـــا 
را دلـــداری دهـــد در بـــاورم نمی گنجـــد کـــه 
ـــدار  ـــت و اقت ـــا آن عظم ـــانی ب ـــم و انس ـــوی مهربان عم
ـــنیدن  ـــد ش ـــد. بع ـــرک کن ـــا را ت ـــه م ـــن مظلومان چنی
ــواب  ــال را در خـ ــو کمـ ــب عمـ ــر شـ ــر هـ آن خبـ
ــده  ــم خوابیـ ــوش پدربزرگـ ــه در آغـ ــدم کـ می دیـ
بـــود ولـــی مـــن همچنـــان از دســـت دادن عمـــوی 
ـــم  ـــا جس ـــه م ـــم اگرچ ـــاور کن ـــم ب ـــزم را نمی توان عزی
ـــو  ـــاد عم ـــی ی ـــپردیم ول ـــاک س ـــه خ ـــال را ب ـــو کم عم
همیشـــه بـــا ماســـت و عمـــو کمـــال هنـــوز هـــم 

گرمانمـــای جمـــع خانوادگیمـــان اســـت.

وصال هریسی نژاد

پناِه دودمان
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ماهـنامه اقتـصادی

دوران کودکی

دکتر هریسی نژاد از نگاه تصویر
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نگاه تصویر

دوران تحصیل

جلسه دفاع دکتری

شورای شهر

همراه با فرزندان
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