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مجمع خویی های مقیم استان تهران و ماهنامۀ خوی نگار
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چالش های علم در ایران امروز

اس��المبهعنواندینیجامعوش��امل،برای
ادارۀزندگیانسانبرنامهداردوجهتگیریاین
برنامههارس��یدنبهحیاتطیبهدرایندنیاو
جهانآخرتاست.لذادرتعالیماسالمی،انسان
ب��هکاروتالشدرزندگیدنیویدعوتش��ده
است)لیسلالنساناالماسعی(.همچنینبرای
آش��ناییبارمزورازهایطبیعت،علمآموزیو
کسبدانشس��رلوحۀتعالیماسالمقرارگرفته

است.
ازنخستینروزهایظهوراسالموگسترش
پیامروشنفکرانۀآندرسرزمینهایمختلف،نور
علمودانشنیزپابهپایتعالیمدینیگس��ترش
یافتومسلمانهادربسیاریازشاخههایعلوم
س��رآمدروزگارخودشدند.اماآنچهدانشمندان
اس��المیراازس��ایرینممتازمیکرد،س��نت
جامعیتعلمیدرایندانشمندانبود.بهعبارت
دیگر،علمایاسالمسعیداشتندهمۀعلومزمانۀ
خ��ودرااعمازعلومطبیعی،ریاضی،نجوم،فقه

فلسفه،طبو...راتوأمبیاموزند.
ویژگ��یجامعیتعلمیوت��الشدرجهت
تسلطبهعلوموفنونزمانه،مهمترینشاخصۀ
دانش��مندانگذش��تۀاس��المیبود.اروپاییان
دوویژگیدانش��منداناس��المیراکهس��بب
پیشرفتهایعلمیآنهاشد،هموارهمیستایند:
اولیسنتجامعیتعلمیودیگریآزاداندیشی

علمی.
براس��اسس��نتجامعیتعلم��ی،علمای
کشورهایاس��المیدرهمۀشاخههایمسائل
علمیغوروبررسیکردهوخودرامحدودبهیک

رش��تۀعلمینمیکردند.جرج برنالدرکتاب
»علمدرتاریخ«میگوید:»سنتجامعیتعلمی
کهدرهمۀعلمایبزرگوبس��یاریازعلمای
کهتراسالمیمشترکبود،موجبوحدتبیشتر
علمش��دوبهتألیفرساالتیانجامید،همچون
کتاب»فیالحرکاتالس��ماویه«و»جوامععلم
نجوم«نوش��تۀفرغانیومجموعههایبزرگ
پزشکیمانند»الحاوی«نوشتۀرازی،»قانون«
اثرابن سیناو»کلیاتطب«اثرابن رشد.این
آثاردرقرنهفدهمهنوزبهعنوانکتبدرسی

دردانشگاههایاروپاتدریسمیشدند.«
درکت��اب»مغ��زمتفک��رجه��انش��یعه«
منتشرش��دهازس��ویمرکزمطالعاتاسالمی
استراسبورگفرانسهدرموردآزاداندیشیعلمی
دربینمسلمانانچنینآمدهاست:»علتاصلی
ظلمتاروپادرقرونوس��طیوتوسعۀعلمدر
هماندورهدرکش��ورهایاس��المیاینبودکه
درقرونوس��طیدراروپا،اهلعل��مبرایابراز
نظریههایعلمی،آزادینداشتنددرصورتیکه
درکشورهایاسالمیاهلعلممیتوانستندبه

آزادینظریههایعلمیراابرازکنند.«
جامعنگریوآزاداندیشیعلمی،سنگبنای
کاخعظیمدانشیاستکهدراثرتمدناسالمی
درکش��ورهایاس��المیبهوجودآم��دودراثر
تبادلوارتباطاتمس��لمانانبااروپاییانوسایر

سرزمینهادراقصینقاطجهانپراکندهشد.
اماحالوروزکش��ورهایاسالمیدرروزگار
م��اطوردیگریرقممیخ��وردودوریازقافلۀ
علموتبدیلشدنبهمصرفکنندۀمحصوالت

علمیدیگران،سرنوشتآنهارابهگونهایدیگر
درآوردهاست.

عدمتوجهبهنیازهایعصرومقتضیاتزمان
درجازدندرعلومیمحدود،اکتفاکردنبهتکرار
آنچهپیشگامانگفتهاند،علومخاصیرامقدس
ش��مردنوسایرش��اخههایدانشرابیارزش
ومادیش��مردن،س��ببعقبماندگ��یامروز

مسلماناناست.
بیاعتنای��یبهآنچهدراط��رافمامیگذرد
ایزولهزندگیکردن،توه��م،خودبرتریبینیو
درستپنداشتنادعایخودبدوناینکهبهبوتۀ
نقدوآزمایشدرآید،دوریازواقعیتهایمسلم
علمی،رکود،تکرارواصراربرروشهایمنسوخو

عقبماندگیبیشترراموجبمیشود.
علمایاس��المیودانش��مندانامروزجوامع
اسالمیبایدقبولکنندکهباتحولجوامعبشری
وپیشرفتهایروزافزونعلمی،نیازهایجدیدی
پابهعرصۀظهورگذاش��تهاس��توپاسخگویی
بهایننیازهاب��دونواقعگرایی،تخصصگرایی
وآموختنروشهایپژوهشعلمیامکانپذیر
نیست.عالوهبرآن،آشناییباردهبندیعلومو
متدولوژیپژوهشدرشاخههایعلمی،ضرورت
اجتنابناپذیرفعالیتهایعلمیدرعصرحاضر

است.
زمان»ق��الالمصنف«و»انااقول«س��پری
شدهاستوهیچادعاییبدوناستداللوبرهان
یاآزمای��شعینیمبتنیب��رواقعیتپذیرفته
نمیش��ود.بنابراین،همۀتالشهایعلمیکه
درحوزهه��ایعلمیهومراکزدانش��گاهیانجام

جامعیت علمی دانشمندان اسالمی در گذشته و ضرورت تخصص در دنیای امروز
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میش��ود،بایدبهزبانروزبودهوازروشهای
جدی��دبهرهمندش��ود.عالوهب��رآن،بهدلیل
گس��ترشدامنۀعلوم،یافتنتخصصدریک
رش��تۀعلمی،بهاجتهادرسیدندرآنزمینه

وارائهدکترینعلمیضروریاست.
دامنۀعلومآنچنانگستردهاستکهیک
فرددرزمانۀمانمیتواندجامعهمۀعلومشود.
لذابعدازآشناییباکلیاتعلوم،یافتندیدگاه
علمیوتسلطبهروشهایپژوهش،لزوماًباید
دریکشاخۀعلمیتخصصیافتتابتواندر
حلمشکلیازمس��ائلزندگیمردم،دیدگاه
تخصصیارائهداد.بهعبارتدیگر،هرتخصص
ودانشیبایدمعطوفبهحلمسئلهایازمسائل
بیش��ماردنیایعلمبوده،بهکش��فرازیاز
رازهایهستیمنجرشودودرجهتدستیابی
بشربهزندگیایدهآلرهنمونباشد.دانشهایی
کهصرفاًبهارضایحسحقیقتجوییشخص
پژوهشگرمنجرش��وند،علیرغماینکهدارای
ارزشعلمیهس��تند،ام��انمیتوانندتحولی

جدیدرزندگیبشریتبهوجودآورند.
نکتۀآخ��راینکه،هیچوق��تنمیتواندر
گذش��تهزندگیکردوتفاخربهمیراثعلمی
گذش��تگان،تواناییماراب��رایزندگیامروزو
فرداافزایشنمیده��د.بنابراین،ضرورتدارد
بهپشتوانۀمیراثعلمیگذش��تگان،راههای
جدی��دیازپژوهشعلمیراب��هوجودآوریم
تابناهایرفیعآیندهرامس��تحکمتربسازیم.
همچنینبرایایجادارتباطبادنیایپیرامونی
آش��ناییباحداقلی��کیادوزب��انخارجی

ضرورتیانکارناپذیراست.
بس��یاریازدانشمنداناسالمیدرنقدآثار
علم��یغربیهابهدلیلعدمآش��ناییبازبان
اصلی،ب��هترجمههایآنآث��اررویمیآورند
درنتیجهچیزیرانق��دمیکنندکهمترجم
آنرادرککردهوشایدبانظرنویسندۀاصلی
فرس��نگهافاصلهداشتهباش��د،چنانچهدر
نقدبرخیازآثارمربوطبهفلسفۀماتریالیسم
عدهایازنویسندگاناسالمیبهدلیلتکیهبر
ترجمههایغیردقیقدچارفهمیناقصازاصل
نظریهشدهاندوچیزیرانقدکردهاندکهمنظور

تئوریسیناصلینبودهاست.
انگیزۀقویوتکاپویعلمیدردانشمندان
اسالمیستودنیاست،اماپابهپایزمانهپیش
رفتن،مقتضی��اتونیازهایعصرجدیدرادر
نظرگرفتن،متحولس��اختنروشها،گریزاز
تکراروهمتگماردنبراینوآوری،امریاست
کهغفلتازآن،تالشهایفراوانعلمیراابتر

وبینتیجهخواهدگذاشت.

فرهنگ و زندگی

مي  توان ...
ک��ردميت��وانباعش��قوایمانيدرس��ت هم���وار را س��خت راهه��اي
ک��ردپردهه��ايجه��لراازدیدهشس��ت دی��دار الی��ق  را دیدهه��ا

ت��احری��مق��ربح��قپ��روازکردمیت��وانب��ابالعش��قودوس��تي
ميت��وانب��اعش��قاواعج��ازک��رداینجه��انباعش��قاونیکوس��تي

خاط��رغمدی��دهايراش��ادک��ردمیت���وانبای���کنگاهدلنش��ین
یکجه��انلطفوصف��اایجادکردمیت��وانب��ای��کس��المآتش��ین

دادميت��وانگ��ردغمانازچه��رهُرفت اّمی��د س��رخي را گونهه��ا
رهب��هس��ويعال��مپاک��يگش��ادميت��وانب��ااندکيگفتوش��نفت

ش��دميت��واندرلحظهه��ايرن��جودرد خس��ت�ه غمدی��دگان ی��اور
چ��ونکلی��دقفلهايبس��تهش��دب��امحّب��تمیش��وداعج��ازکرد

ش��دمیت�وانش��دچونش��اللوآبشار ک��وه کب��ود گردنآوی��ز
ش��درن��گس��رخالل��هش��ددرالل��هزار ان��دوه و  غ��م و درد راف��ع

گ��ردغ��مازچه��رۀناش��ادشس��تمیت���وانب��ای��کن��گاهمهرب��ان
درس��تب��اسرانگش��تمحّب��تميت��وان ک��ردن را ویران��ه خان��ۀ


ن��رمون��ازکدرچمنه��اپرس��هزدمیتوانش��دچ��وننس��یمبامداد
نه��اد پ��ا گل خل��وت حری��م زددر پرس��ه یاس��منها  الب��هالي

زندگ��ي ک��ورهراه در ش��دمیت���وان تاری��ک و  تی��ره راه ش��مع
ب��رخ��دايمهرب��اننزدی��کش��دميت��وانب��اکارنی��کوبندگ��ي

آرزو س��بز ب��اغ در س��رون��ازيب��رل��بجوب��ارش��دمیت��وان
مس��تج��امنرگ��سبیم��ارش��ددرکن��ارش��اپرکبيه��ايوه��و

دستانس��را قم��ري ب��ا همص��داش���درازه��اراب��ازگفتمیت��وان
دردآش��نا بلب��ل کن��ار رم���زورازعش��قراگفتوش��نفتدر

س��ربهس��ويآس��مانهابرکش��یدميتوانس��رزدچونیلوف��رزخاک
ت��ابهاوجکهکش��انهاس��رکش��یدش��دره��اازس��ین�ۀتن��گمغاک

راميت��وانش��ددرجهانب���رقامید ت��ار خانهه��اي روش��ن ک��رد
راچوننس��یمعشقب�ربس��تانوزید ی��ار  پی��ام غنچ��ه ب��ر  داد

نمنماش��ک�يش��دوب��رگونهریختمیت���واندرخشکس��الع�اطف��ه
عاطف��ه ب��ال و پ��ّر س��وار گریخ��تش��د آس��ان کینهه��ا دی��ار از

زندگ��ي  کوچهب��اغ در ی��کگلس��رخچم���نآرايش��دمیت��وان
زندگ��ي  داغ و درد رف��ع ش��دبه��ر فرحاف���زاي ن��رم س��بزۀ
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ح��دودیکق��رنپیشدرش��هرکوچک
خوی،کمتردختربچهایتوفیقس��وادآموزیو
رفتنبهمدرسهراداشت.اماحتیمتعصبترین
خانوادههانیزباآموزشدخترانش��انمخالفتی
نداش��تند.معم��والًدرخانوادهه��ایفهیمکه
دستش��انبهدهنش��انمیرس��ید،دختران
درخانههابابوس��تان،گلس��تانوقرآنآش��نا
میش��دندوهرچندس��وادکالسیکنداشتند،
امانسبتبهبسیاریازباسوادانامروزباسوادتر
بودند.وجودبان��وانمکتبداروقاریانقرآندر
آندورهمیتواندش��اخصهایب��رایاثباتاین
موضوعباشد.قدیمیتریننامیکهازاینگروه
درحافظههاموجوداستومرحومدکترعباس 
زریاب خوییدرزندگینامۀخودبهآناش��اره
کرده،بانوییبهناممالکبریاستکهمتأسفانه
نامکاملایشاندرجاییثبتنشدهاست.ظاهراً

ویفعالی��تخ��ودراقبلازق��رنچهاردهم
شمس��یآغازکردهاست.هنوزهممیانبانوان
میانس��الخوییکس��انیرامیت��وانیافتکه
توسطاینقاریآموزشدیدهاند.ویسالهای
طوالنیبهآموزشقرآناش��تغالداشتهاست.

روحششاد.
مالس�کینه  خانم بصیریومالس�کینه  
خان�م آغاجانپوردوتندیگ��رازمکتبداران
وقاریانقدیمیخویهس��تند.منطقۀفعالیت
خان��مبصیریکوچۀآقاس��یومنطقۀفعالیت
خانمآغاجانپورکوچۀنوراهللخانومسجدبزرگ

نوراهللخانبود.
فرزن��دانچن��دیازروحانیونط��رازاولو
مداحانبنامخویدرمکتبمالسکینهبصیری
ب��هتعلمق��رآنپرداختهاند،ازجمل��هفرزندان
مرحومان:حاجمیرجعفرمرقاتی،حاجسیدعلی
کبیریوحاجسیدمحمدموسویملکی.ایشان
متولدس��ال1280هجریشمس��یبودهودر
سال1349دارفانیراوداعگفتند.روانششاد

وقرینرحمتباد.
یکیدیگرازبانوانمکتبدارخویکهقرآنرا
آموزشمیداد،مرحومهمروارید نجمی  خویی
اس��تکهاززمانکودکیبهامریادگیریقرآن
اهتماممیورزید.اوبعدهادرمنزلمسکونیخود
دربنبستدوهچی)کوچۀتوتلو(بهکارآموزش
قرآنپرداختهوس��پسدرمس��جدقاریواقع
درس��ؤیودلویبزرگ)خیابانسینا(بهکارش
ادام��هداد.گاهینیزب��رایتدریسخصوصی
بهمنازلآش��نایانیمیرفتکهمیانۀخوشیبا
خروجهمسرانش��انازخانهنداشتند.ویتمام
عمرخودرابهتعلیموتعلمقرآنمش��غولبود.

روانششاد.
ازدیگرزنانخوییکهعنوانمالییداشت،
مالمری�م رضااوغلیاس��تک��همتأخرتراز
دیگراناس��توبینشاگردانایشانجوانترها

نیزجایدارند.اونیزبهتعلیمقرآنبهسبک
قدی��ممیپرداخت.محلفعالیتویمس��جد
داشآغلی��انب��ود.ویتاآخرعم��رمجردبود.

روحششادوباقرآنمحشورباد.
بهتحقیقیکیازمسنترینقاریانقرآنخوی
درحالحاضرحاجیه خانم فتاحی)سیدخانم(
دخت��رآقامیرفتاح فتاحی صاح��بمقبرهو
تکیۀممیشخانوهمسرمرحومآقامیرستار 
کبیریاس��ت.ویت��اهمیناواخ��ردرمنزل
ش��خصیخودواقعدرش��هانقبهتعلیمقرآن
مشغولبود.ایش��انازمحبوبیتخاصیمیان
اطرافیانبرخوردارند.خداوندسالمتیوعمربا

عزتبهایشانعطافرماید.

مرحله ای تازه در فعالیت های قرآنی

تقریبا60ًس��الپیش،فعالیتقرآنیبانوان
خوییواردمرحل��ۀدیگریفراترازمکتبداری
وآموزشروخوانیوروانخوانیقرآنمیش��ود.
کمک��مبان��وانخوییع��الوهبرقرائ��تقرآن
بهآم��وزشمعنایآی��اتمیپردازن��د.یکیاز
پیش��گاماناینسلس��له،خانماکرم الملوک 
فتحیاستکهدرخانۀمسکونیخودواقعدر
کوچۀتوتلومجل��سقرائتقرآنبرپامیکردو
روزهایدوشنبۀهرهفته،مشتاقانبرایآموزش
قرآنومعن��ایآنبهمنزلایش��انمیرفتند.
کس��انیکهتوفیقش��رکتدرمجالسایشان
راداش��تند،ازاخالقنیکویویبس��یارسخن
میگوین��د.ویبعدهابههمراهخان��وادهاشاز
خویرفت.بعدازاو،مساجدشاهدفعالیتبانوان
خوییدرزمینۀقرائتقرآنبودند.اینمجالس
گاهیتوس��طبانوانقاریوگاهیتحتنظارت

روحانیونادارهمیشد.
حاجیه  عارفه مهری زاده)اخروی(درمسجد
امیناهلل،حاجیه صدیقه رأفتی درمسجدالنبی
حاجیه غدی�ره  ق��اری، مس��جد و )چ��ای(

فعالیت های قرآنی بانوان تاریخ دیروز و امروز
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قاریان،خادمانوفع��االنهیأتهایقرآنیدر
خویپرداختیم.البتهنقشبانوانراهمدراین
موضوعبهیادداش��تیم،امامطلبمربوطبهآن
دیربهدستمارسید؛یعنیزمانیکهمجلهزیر
چاپبود.اینکافتخارداریمازبانوانبزرگواری
کهدرمسیرآموزشوترویجقرآنمؤثربودهاند

یادیبکنیم.
برایتهی��ۀاینمقالهابت��داازخانمفاطمه 
انصاریان درخواس��تیاریکردیم.ایشانهم
خانمفاطم�ه زریابرامعرف��یکردند؛وچه
راهنماییبهجایی.خانمزریابهملطفکردهو
ضمنصرفوقت،باقلمیشیوامقالهایتنظیم
وارسالکردندکهدرادامهمیخوانید.امیدواریم
مجموع��همطالبیکهدربارۀقاری��انوخادمان
ق��رآنچاپکردیم،زمین��هایبرایمطالعاتو
پژوهشهایبعدیتوس��طسازمانهایمربوط

فراهمآورد.

مقدمه ای بر معرفی قاریان، خادمان و فعاالن هیأت های قرآنی بانوان در خوی
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علیزادگان)واعظی(درمسجدداشآغلیان،
حاجیه خانم عزی�زه حافظی )ش��اکری(در
مسجدش��عبان،حاجیه معصومه خوش زبان
)خس��روی(درمس��جدوال��یوحاجیه فضه 
ایران نژاد)نفیس��ی(درمس��جدداشآغلیان،
تع��دادیازمتقدم��اناینعرصههس��تندکه
همگیبهرحمتخداپیوس��تهاند.اینعدهکار
آموزشق��رآنراقربهالیاهللانج��اممیدادندو
چشمداشتمادینداشتند.روحشانشادوقرآن

شفیعشانباد.
درحالحاضر،تعدادبانوانجلسهای)قاریانی
کهاکیپیبرایخوددارند(وبرایاجرایمجالس
قرائتقرآنبهمنازلافراددعوتمیشوند،بسیار
زیاداست.درکنارقاریانقرآن،جمعیدیگرکه
بیشتربهجنبۀتجاریموضوعتوجهدارند،برای
ش��رکتدرمجال��سختمیامراث��یومداحی
دعوتمیشوندکهغالباًصدایخوشیدارند،اما
بعضاًقرائتدرستیندارند.تعداداینافرادخیلی
زیادشدهوالزماستمسئوالنسروسامانیبه

وضعآنانبدهند.

کالس هایی به سبک جدید

درمس��یرتکاملقرائتبانوان،حدود40
سالپی��شخ��ویواردمرحلۀتازهایش��د؛
مرحلهایبهمراتبباالترازپیش.درسال1354
کالسه��ایآموزشق��رآندرمن��زلمرحوم
مهندس احمد شکرزادهتوسطهمسرایشان

حاجیهخانمفاطمه انصاریان برپاشد.
خانمانصاریاندرسال1331درشهرستان
خویبهدنیاآمد.درس��ال1349واردرش��تۀ
روانشناسیش��دودرسال53اینرشتهرابه
اتمامرساند.پسازازدواجبامهندسشکرزاده
ب��هخویآمدوفعالیتقرآنیخودراآغازکرد.
پسازوقفهایکهدرس��ال57درکالسهای
ایش��انپیشآمد،مجدداًکالسهایش��اندایر
شد.نهتنهاس��نتنیکویقربهالیاهللدرتمام
سالهایفعالیتایشانبرکارشانحاکمبوده،
بلکهدراینسالهاتاحدتوانبهرفعمشکالت
مادیومعنوینیازمندانپرداختهوجزومعدود
کسانیاستکهقرآنزینتبخشاخالقوروح
وروان��شش��دهوداناییدرایش��انبهمرحلۀ
داراییرس��یدهاس��ت.الزمبهذکراستکهدر
تمامیاینمراحلمرحومشکرزادههمراه،یارو
یاوروراهنمایهمسرشانبود.روانششادباد.

کالسهایخانمانصاریانازس��ال1367با
اجازۀمرحومشیخ جلیل هنرور درمسجدباال

واقعدرکوچۀنوراهللخانبرپاشدوتاسال76
کهویازخویرفت،ادامهداشت.

ازس��ال71توفیقحض��وردراینکالسها
راداشتم.مدیریتزمانوتقسیمبندیوظایف
میاندوس��تانوشاگردانشاندراولینجلسۀ
ورود،نظرمراجلبکرد.درنظربگیریدکالسی
آزادازهرگروهس��نی،باه��ربضاعتعلمیاز
بیس��وادوکمسوادگرفتهتالیسانسوباالتر؛و
دراینکالسبتوانیددرعرض2س��اعتهمه
راراضیکنید.درآنس��الهاشاگردانیااجازه
دهیدبگویمطلبهها،همقرآنراحفظمیکردند،
همباتجویدوروخوانیوروانخوانیقرآنآشنا
میشدند،همتعلیمزبانعربیمیدیدندوهم
خانمانصاریانتفس��یرآیاترادرسطحتفسیر
نمونهوالمیزانبیانمیکرد؛کالسیبابازدهی
ب��اال.خانمانصاری��انبعدهاحتیب��هتدریس
صحیفۀس��جادیهنیزدراینجلس��اتاهتمام
ورزید.خدمتایشانبهشهرستانخویوبانوان
خوی��یازدیدهیچکسپنهاننیس��توهمه
وامدارایش��اندرزمینۀآموزشقرآنهس��تند.
درطیاینسالهامراس��مدعایندبهدرکنار
کالسهایقرآنهرهفتهبرگزاروعالوهبرآن،
درمناس��بتهایمذهبیمراس��میدرمسجد
برپ��امیش��د.دراینمجالسباذک��راحادیث
وس��خنرانی،مقاماهلبی��ت،اهمیتوالیتو
جداییناپذیربودنآنازقرآنیادآوریمیشد.
بدینترتیب،خدمتیدیگ��ردرکنارآموزشو
قرائتقرآنارائهمیش��دوشهدشیرینوالیت

ول��ذتپیرویازاهلبیتکاممس��تمعانرا
ش��یرینمیکرد.ایش��انپایهگذارطریقۀنوین
آموزشقرائتقرآندرخویهستند.عمرشان

پابرجاوتوفیقشانمستدامباد.
هماکن��ون،باوجودحوزۀعلمی��ۀخواهران،
دانشکدۀعلومقرآنیودانشکدۀالهیاتومعارف
اسالمی،تعدادزیادیازدخترانخویی،قرآنرا
باروشکامالًعلمیودرسطحباالفرامیگیرند.
پایاننامههایدانشجویاندورۀکارشناسیارشد
دانش��جویانالهیاتمیتواندبهعنوانتألیفات
باارزشبانوانخوییبهچاپبرسدودردسترس
عموممردمقرارگیرد.باآرزویتوفیقبرایهمۀ
بانواناهلقرآنوش��کراینکهبههمتبانوان،
ق��رآنازکتابخانههاوطاقچههابهمتنزندگی

مردمواردشود.

درپای��انالزمبهذکراس��تک��هاطالعات
مربوطب��هقاریانازاعضایخانواده،دوس��تان
وشاگردانایش��انجمعآوریشدهاستکهاز
همۀآنهاسپاسگزارم.دراینمجالبهجزخانمها
فتاح��یوانصاریانازدیگربان��وانقاریکهدر
قیدحیاتند،سخنینگفتم.خداوندبههمۀآنها
عمرطوالنیوباعزتعطاکندوزحماتش��ان
مأجورباشد؛انش��اءاهلل.همچنینممکناست
تعدادیازقاریانوخادمانقرآنکهبهرحمت
خداپیوستهاند،درایننوشتارنامشانذکرنشده
باشد.اینامرناش��یازعدماطالعیافراموشی

مناست.
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معرفی کتاب »قرآن پژوهان آذربایجان غربی«

آذربایجانغربیازجملهمناطقعالِمخیزایراناس��المیاس��توطیقرون،دانشمندان
برجستهایدررشتههایعلمیگوناگوندردامنخودپروراندهاست.مردمانایناستانبا
عشقوعالقۀتمام،سعیدرترویجوگسترشفرهنگومعارفقرآنیداشتهودارند.کتاب
قرآنپژوهانآذربایجانغربی،حاصلمروریبرتالشهایپژوهشیقرآنیدرایناستاناست.
از39پژوهشگرقرآنیکهدراینکتابمعرفیشدهاند،19شخصیتبهدارالمؤمنینخوی

منتسبهستند.
اینپژوهشپسازتدویناولیهدرسال1381)3سالقبلازارتحالآیتاهللمرقاتیکه

ازقرآنپژوهانبرجستۀاستانبهشمارمیآمدند(بازخوانیشدهاست.

ب��هدنبالچاپمطالبیدرب��ارۀخادمانقرآن
کریمدرماهنامۀخوینگار34)صفحات6تا13(
ازسویاهالیمتدیندارالمؤمنینخویپیامهایی
دریافتکردمکهبیش��ترآنهاشاملتقدیرازاین
اقدامشایس��تهبود.درمواردیهمپیش��نهادهاو
گاهگالیههاییعنوانشد.ضمنتشکروقدردانی
صمیمانهازهمۀعالقهمن��دان،همانگونهکهدر
مقدمۀمطالبپیشیناشارهشد،یادآوریمیکنم
مطالبحاصلگفتههاوش��نیدههاازافرادیبود
کهاطالعاتیدربارۀموضوعداشتند.بیشترمطالب
هم،بهفعالیتهایقرآنیمتقدمانوپیشکسوتان
اختصاصداشتوآنچهآمد،گامیمقدماتیبرای
طرحموضوعیبودکهکمترموردتوجهقرارگرفته
اس��ت.بهاینام��رواقفبودهواذع��انداریمکه
پرداخت��نبهموضوعمهموباارزش��یچونقرآن
کریم،بسیارحساساستوشایدباکاستیهایی
همراهباش��د.ازهمش��هریانفرهنگدوس��تو
عالقهمندبهقرآنانتظارداریممطالباصالحیو

تکمیلیرابهماهنامۀخوینگارارسالکنند.
ازفرصتپیشآمدهاس��تفادهکردهونکاتیرا
کهدرشمارۀقبلبهدلیلکمبودوقتاشتباهچاپ

شدهبود،اصالحمیکنم.
 درستوندومصفحۀ6اسامیبهاینصورت
صحیحاس��ت:میرزامحمدعلی موحد،میرزا 
ایوب زهدی،حاج علی اکبر کیاست فرواکبر 

صدرنیا
درستوندومصفحۀ7آیتاهللحاج شیخ 

ابوالقاسم مهاجرصحیحاست.
صفحۀ9:درجلساتقرآنیحاجمحمدعلی 
ابراهیم زاده،قاریانزیادیبهترویجقرآناهتمام
داشتندودارند.ابتدابایدازشادروانحجتاالسالم
تسوجینامبردکهمشوقاولیۀجلساتبود.آقایان
یوس��فی،رحیمی،اطهری،ذاکری،حجتاالسالم

محرمنژاد،ش��عبانخلیلی،قاسمحاجیحسینلو،
شکوری،سلطانی،اس��تادصمدمحمدلوواستاد
منصوراکب��ریکهحافظکلقرآنهس��تند،در

برپاییجلساتقرآنمؤثربودند.
صفح��ۀ10:ازاس��تادفقیدح��اجامیناله
کاتبیخویینویس��ندۀکتابارزش��مندتجویدو
مدرسبرجس��تۀقرآنکریم،ی��ادکردیم،امادر
قسمتاشاره،نامعباسکاتبیازقلمافتادهبودکه
ازایشانپوزشمیخواهیم.متنموردنظربهاین

صورتاصالحمیشود:
»ای��نمقالهبهپ��اسقدردانیازمقامش��امخ
ایش��انتدوینشدهاست.ازخانوادۀمحترماستاد
کاتبیبهوی��ژهازفرزندانذکورایش��ان،عباس،
عطاءال��هونعمتالهکاتب��یوهمچنینازمحمد
محمدزادگانخویی)یکیازشاگرداناستاد(کهدر
تهیۀایننوشتاروآمادهسازیعکسصفحۀماقبل

آخرمارایاریکردند،تشکرمیکنیم.
ابراهی�م  بادامچ�ی، علیرض�ا  از تقدی��ر
موسی زاده ویوسف شاکری خوییبهموضوع
»افرادشاخصدرفعالیتهایقرآنی«درصفحات
6و7مربوطاستکهدرتدوینمطالباینقسمت
سهیمبودند،امابهاشتباهدرصفحۀ10آمدهبود.

بازتاب مطالب چاپ شده دربارۀ قاریان، خادمان و فعاالن هیأت های قرآنی

درخوین��گار34)تیرم��اه1392(
مجموعهایازمطالبدربارۀفعاالنهیأتهای
قرآنیدرخ��ویراخواندی��د.اینمطالبکه
بهط��ورعم��دهباهم��توت��الشغالمرضا 
صنعتیتهیهش��دهبود،بازتاببسیارخوبی
داش��ت.همش��هریانیازخ��ویوتهرانطی
تماسهایی،ازتوج��هماهنامهبهاینموضوع
تش��کرکردند،ضمنآنکهنکات��یهمبرای

اصالحوتکمیلمطرحشد.
عالوهب��رتوضیحاتیکهتوس��طغالمرضا
صنعتیتنظیمشدهاست،ماهمیادآورینکاتی

راالزممیدانیم:
1.عکسقدیمیصفحۀماقبلآخربههمت
عباس کاتبی)فرزندارشدشادروانامین اله 
کاتبی(موردترمیموبازسازیقرارگرفتهبود.

2.عک��سقدیمیصفحۀ9توس��طعلی 
مهرعلیزاده )عکاسکاخ(گرفتهشدهاست.
نمونهه��ایدیگریازاینس��ریعکسهادر

آرشیوماهنامهموجوداست.
دکت��ر و باون�دی محس�ن  دکت��ر .3
کردن��د: ی��ادآوری مقب�ره، سیداس�حاق 
میرزامحمدعلی موح�دابتدامکتبداربود
وس��پسبهاس��تخدامادارۀفرهنگدرآمد.او
روزه��ایجمعهوایامماهرمضانکهدرمقبره
روضهبرقراربود،جلساتقرآنبرگزارمیکردو
بهقرائتافرادگوشمیداد،ضمنآنکهخود
قاریقرآنبود.گاهیبهجایایش��ان،اس��تاد

کاتبیحضورمییافت.
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اول خوی نگار را می خوانم
دیداری با دکتر جلیل تجلیل، استاد ممتاز دانشگاه تهران

مادرخویباخانوادههاییازجملهحیدرقلی
دنبلیفامیلبودیم.باخاندانمقبرههمرفتوآمد
داشتیم.علمایبزرگخویکهبهتبریزمیآمدند،
درخانۀماساکنمیشدند.حاج میرزاعلی اصغر
خویی،س��اکنتهرانهمبهمنزلمامیآمد.ما
همباخوییهامراودهداشتیم.منبهمنزلآیتاهلل
س�یدابراهیمعلوی)مقبرهای(ک��هازعلمای
خوییساکنتهرانبود،میرفتموبامرحومدکتر
زریابهمکهتازهوارددانش��گاهتهرانشدهبود،

همانجاآشناشدم.
آیتاهللعلویازدوس��تان ام�ام خمینی)ره( 
بودن��دوبااخ��ویمن،ش�یخ ابوطالبتجلیل
درایامنوروزس��ال1323بهحجمش��رفشدند.
آقایعلوی،آی��تاهللتجلیلرابرایدیدارمراجع
میبردن��د.بهخاطردارمروزهای��یراکهدرقمو
درمنزلاخویبودم.آنموقع15س��الداش��تم

ودرکالسهفت��مدرسمیخوان��دم.ی��کروز
صبحک��هاخویبرایخری��دازخانهبیرونرفته
ب��ود،حدودس��اعت9درزدن��د.دررابازکردمو
دیدمدوروحانیخوشقیافهوبلندقدایستادهاند.
فرمودند:»ش��یخابوطالبهستند؟«عرضکردم:
»بله!بفرمایید.«آنزمان،درکناردرورودی،اتاق
پذیراییکوچکیبود.علماواردشدند.یکیازآنها
آیتاهللعلویمقبرهایودیگریامامخمینی)ره(
بودندوایناولینباریبودکهمنآقایخمینیرا
دیدم.آنهانشستند.ازمنسؤالکردندکه:»برادر
آقایتجلیلهستید؟«عرضکردم:»بله!«گفتند:

»چهمیخوانی��د؟«جوابدادم:»اولمتوس��طه
هستمودروسحوزه،سیوطیوجامعالمقدمات
هممیخوانم.«برایمندعایخیرکردند.دراین
حال،اخویهمآمدونشستومنهمچایآوردم

وپذیراییکردم.
  

گاهیدرکالسهاازتولدممیپرسندیااینکه
اولینش��عرمچهبودهاس��ت.بهخاطردارماولین
ش��عررادرسنیندبستانگفتمکهقافیهاشهم

ایراددارد،چونعروضنمیدانستم.

آنجای من که زاده گشتم
خوی بود، نه از ره دمشقم

ای��نش��عررارویصفح��هایازکلیلهودمنه
نوشتهبودم.

  
خوی نگاردس��تممیرسد.اگرچندنشریهرا
باه��مدریافتکنم،اولخوین��گاررامیخوانم.
میخواستمتقدیریهمبنوسیم.خوینگارمطالب
متنوع��یدارد.هممعرفیاندیش��مندان،علماو
استادانارزشمنداس��توهمشناساندنجوانان

برگزیدۀدانشگاهی.
مطال��بجالبیدارید.عکسه��اوتصاویرهم
درکن��ارصفحهآرای��یوچاپ،بس��یارحرفهای

وممتازاست.
  

علمایخویدرفق��هواصولوحکمتیگانه
بودن��دکهمعروفتری��نآنه��اآیت اهلل العظمی 
خویی اس��ت.ایش��انهمبااخ��ویرابطۀخوبی
داش��ت.آیتاهللتجلی��لدریک��یازموضوعات
مه��مفقهواصول،رابطآی��تاهللخوییوآیتاهلل
بروجردیبود.آیتاهللبروجردیاخویرابرگزیده
بودتامس��ائلمربوطبهآنموضوعرامنظمکند.
اخویدرجریانتش��رفبهکربال،خدمتآیتاهلل
خوییدرنجفمیرسند.گوییایشانهمچنین
اندیشهایداشتند.ازاخویمیخواهندتارونوشتی
ازتحقیقاتآیت اهلل بروجردیراببینندوآنهارا

امانتگرفتهوپسمیدهند.
دانش��گاهآزاداس��المیواح��دخویاس��اتید
برجس��تهایداردوکادرآنبیشترفارغالتحصیل
تهرانهستند،ازجملهدکترحسن زادهودکتر

محسنی.چندباربهایندانشگاهرفتهام.
اخی��راًقصی��دهایبلندوفرازمندب��هعربیاز
آی��تاهللخوییدرنجفچاپش��دهبود.ازطرف
دانش��گاهآزاداس��المیخویازمنخواستندکه
آنرابهفارس��یترجم��هکنمتادرمجلۀعلمی-
پژوهش��یدانش��گاهچاپش��ود.دکترمحسنی

متولیکاراست.

چاپعکسه��ایقدیمیدرماهنامۀ 
خوی نگاربس��یارم��وردتوجههمش��هریان
فرهیختهدرخوی،تهرانوشهرهایدیگرقرار
گرفتهاست.چندیپیشدکتر جلیل تجلیل 
کهاصالتاًتبریزیاست،امادرخویبهدنیاآمده
و4-3اولزندگیاشرادراینش��هرس��پری
ک��رده،بادفترمجلهتماسگرفت��هوازوجود
عکسیقدیمیدرآلبومخانوادگیخبردادند.
اینعکسفرصتیب��رایدیدارمجددبادکتر

تجلیلپیشآورد.
اس��تادمتولد1313اس��توتصورمیکنند
عکسمربوطبهسال1310باشد.ازافرادحاضر
درعک��س،پدرخ��ودوصدراالش�راف)رئیس
عدلیه(رامیشناسند.اینعکسرابعدازتکمیل
اطالع��اتچاپخواهیمکرد.بای��ادآوریاینکه
گفتوگویقبلیماهنامۀخوینگاربادکترجلیل
تجلیلدرشمارۀ12)آذرماه1390(چاپشده
اس��ت،ش��مارابهخواندنخاطراتوگفتههای

ایشاندرایندیداردعوتمیکنیم.
سردبیر

تاریخ دیروز و امروز
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هر گه که یاد روی تو کردم
جوان شدم!

فرهنگ و زندگی

 خوی نگار: افرادی مثل شما در دوره ای 
زیسته اند که زندگی کردن و درس خواندن 
کار دشواری بود. درک این شرایط برای نسل 
امروز راحت نیس�ت و شاید آنچه برای شما 
پیش آمده و تجربه کرده اید، برای امروزی ها 
شبیه قصه و داستان باشد. می توانید شرایط 

کودکی خودتان را توصیف کنید؟
قبل�ه ای:اولم��ردادس��ال1304درمحلۀ
قاضیخویبهدنیاآمدهام.آنزمانمحلۀقاضی
بیرون»بدن«قرارداش��توساکنانشکشاورزو
دامداربودند.پدرمباوجوداشتغالبهکشاورزی،
بهعللیمقیدبودکهمندرسبخوانم.ما3برادر
ودوخواهربودیمکهدوبرادرویکخواهرمفوت
کردهاند.ازمادردیگ��رم3برادردارمکهدرقید

حیاتهستند.
درس��ال1311درش��هانقب��هدبس��تان
فردوس�یرفت��موکالساولابتدای��یراآنجا
خواندم.مدیرمدرسهآقایمیرموسی نقیبیبه
دبستانش��اهپوردرمحلهمنتقلشدومراهم
همراهخودشبرد.ازهمدورهایهایممهدی خان 
یاوریوسیدرضا ناصحیبودندکههردوفوت
کردهاند.سالهاپیشکهبرادرمفوتکرد،بهخوی
رفتهبودم.مرحومیاوریگفت:دردورۀمدرس��ه
شعریبرایمننوشتهبودی.االنهممیخواهم

شعردیگریبنویسی.
چ��ونپولنداش��تیمکت��اببخری��م،مناز
کتابهایمرح��ومناصحیاس��تفادهمیکردم.
مش��قهایمرادردفترپاکمیک��ردمتاازکاغذ

دوبارهاستفادهکنم.
خیلیبهدرسعالقهداش��تمواهلشیطنت
همنبودم.سال83پایمشکست.باخودمگفتم
کهتااینسن،نشدهازدرختییادیواریباالبروم

وحاالعوضآندرآمد!
درخ��ویفقطدبیرس��تانس��یکلاولبود.
بعدازکالسشش��م،یاوریبرایادامۀتحصیل
بهارومی��هرفت.ماخیلیفقیربودیموبهخاطر

گفت وگو با آیت اهلل خلیل قبله ای خویی، استاد فقه و حقوق حوزه و دانشگاه

آیتاهللخلیلقبلهایخوییازش��اگردانآیتاهللالعظمیسیدابوالقاسمخوییاست.اوامروز
اس��تادبناموشناختهش��دۀحوزهودانش��گاهدرفقهواصول،مؤلفکتابهاومقاالتتخصصی،
صاحبنظریدارایاس��تقاللرأیوواقعنگر،مجتهدیبرجستهوصاحبفضل،مدرسیبادانش

گستردهوبیشازهمه،انسانیمتواضعواخالقمداراست.
اوازآیتاهللخویینقلمیکندکهخوییهانمیتوانندخودشانرابشناسانندوالبتهمردمخوی
همبرایشناساندنمفاخروبزرگانشهرشانتالشچندانینمیکنند.خودآیتاهللخوییراخوییها
خیلیدیرشناختند.آقایقبلهایازپدرآیتاهللخویینقلمیکند،اوازاینکهفرزندشدرنجف

شناختهشدهبود،اماخودخوییهاخبرنداشتند،متعجببود.
اینهاراگفتیمتایادآوریکنیمکههمیناالن،دانشمندان،علماواستادانبسیاریازخویهستند
کهدرخوی،تهران،شهرهاوکشورهایدیگرزندگیمیکنندومتأسفانهماخوییهاکاریبهکارشان
نداریم.بسیاریراازیادبردهایموعدهایراهمنمیشناسیم.خویبایدبهاینبزرگانببالدوآغوش

خودرابرایتجلیلوتکریمآنان،همیشهبازنگهدارد.
آیتاهللخلیلقبلهایخویی،یکیازمفاخرخویاستکهبعدازسالهاتالشومجاهدتعلمی
ومعنوی،االندرگوشهایازتهرانبزرگ،درخلوتوتنهاییبهسرمیبرد.خویبایدفرزندانشرا

بیابدوبهسراغشانبرود.
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مضیقۀمالی،نوبتبهمننمیرس��ید.نتوانستم
سیکلاولرابخوانم.

خوی ن�گار: از پ�در و مادرت�ان ه�م 
ذکرخیری بکنید.

قبله ای:جدپدریاماهلعلمبود.ازپدربزرگم
کهنامشمحمدحس�ینب��ود،کتابیبهصورت
دس��تخطبهی��ادگارمان��دهاس��ت.کتابهای
»ریاضالمس��ائل«،»ش��رحلمعه«)دوجلدی(و
»نهجالبالغه«حاج میرزا ابراهیم خویی)معروف
بهشهید(،ازپدربزرگمدراختیارمناست.عمویم
بعض��یازآثاراجدادمانرابرایفروشبردوفقط
تعدادکم��یباقیماند.پدرمبههمینخاطرازاو

رنجیدهبود.
پدرومادرمهیچکدامس��وادنداشتند.پدرم6
س��الهبودکهپدرشراازدستداد.آنزمانتنها
بهاویاددادهبودندکهچهطوردرستقرآنبخواند.
ویمردسادهوباایمانیبودومشوقرفتنمنبه
حوزه.اواعتقادداشتکهبایددرسبخوانم.خواب
دیدهبودکهدرسخواندنمنمؤثرخواهدبود.با
آنکهکش��اورزبودومنهمبهصحراوکشاورزی
عالقهداشتم،ولینمیگذاشتویراهمراهیکنم.
هرچهدارممرهونپدرهستموهمۀموفقیتهایم

رابهحساباومیگذارم.
یادمهس��تآخرینروزهایعمرپدرم،حدود
س��ال48برایدیدنشبهخویرفت��م.ازدیدن
ش��رایطکهولتوبیماریاوناراحتشدم.نگاهی
بهمنکردوگفت:»چراناراحتی؟منازهمۀافراد
خانوادهبیشترعمرکردهامودراینمدت،5قران

پولحرامبهاینخانهنیاوردهام.«
مادرمدرجوانیفوتکردوهمینقدرمیدانم
کهسرزارفت.من18سالکنارمادرمبودمودر
اینمدتندیدمگناهیبکندیااهلغیبتباشد.
هنگامفوتمادرم،بهپدرگفتم:»مادرمفوتکرده،
امامنغیرازدعانتوانس��تهامکاریبرایاوانجام
دهم.«پدرمگف��ت:»همینکهدعامیکنی،کار
بسیارخوبیاست.«ازآنموقع،هرروزبرایپدرو
مادرمیکحمدوسورهمیخوانموگاهیهمبرای

اجدادموعزیزانیکهازدستدادهام.

 خوی نگار: پس بعد از کالس ششم وارد 
حوزۀ علمیه ش�دید؟ حوزه ه�ا کی و چگونه 

بازگشایی  شدند؟
قبل�ه ای:قبلازرویکارآم��دنرضاخان،3
ح��وزۀعلمیهدرخویدایربودکهعالوهبراهالی،
مردمشهرهایدیگرمانندماکووسلماسهمبه
اینحوزههامیآمدند.بهدستوررضاخان،همۀاین

مدارسرابس��تند.بهیاددارمکهدولت،مس��جد
بزرگخویراانبارگندمکردهبود.

تاش��هریور1320وقبلازآم��دنروسها،3
حوزۀخویوضعیتاس��فناکیداشتوبهمزبله
تبدیلشدهبود.وقتیروسهاآمدند،شیخ قاسم 
مهاجرازعلمایخویکهبهش��ورویمهاجرت
کردهبود،بهخویبازگش��ت.اودرمدرسۀنمازی

مینشستتامدرسهرونقبگیرد.
دومینفردمؤثرآقایحاج س�یدعلی اصغر 
صادقی خوی�ی)پدربزرگطهمرقاتی(بودکهاز
نجفبهعنواننمایندۀآیتاهلل سیدابوالحس�ن 
اصفهانی،درخویحضورداش��ت.اوباعثش��د
تمامنمازهااولوقتخواندهش��ود.مردمخویرا
تشویقکردخمسبدهندواینکاربهرونقحوزه

کمککرد.
نفرسومآقایحاج سیدابراهیم علویاست
کهبهصورتتماموقتدراختیارطالبمدرس��ه
بودوبرپیش��رفتآنهانظارتمیکرد.ازطلبهها
امتحانمیگرفت.بهیاددارموقتیدرامتحاناول
میش��دم،بهعنوانجایزه،کتابیبهمنمیدادو
پش��تآنرابامهرخودشمزی��نمیکرد.هنوز
بعضیازاینکتابهارادارم.دریکیازامتحاناتبا
استادمان،آقای شیخ جابر فاضلیدرموردتفسیر
قس��متیازلمعهاختالفنظرپیداکردیم.بعداز
امتحان،ازشرحلمعهشاهدیبراینظرخودپیدا
کردم.موضوعرابهحاجآخوندروضهخوانکهازما
امتحانمیگرفت،گفتم.بهمنتذکردادکهچیزی
نگویم.میخواهمبگویمکهچقدرحرمتاستادرا

نگهمیداشتیم.
ه��رک��دامازاین3نفرنقش��یدررونقحوزۀ
علمیۀنمازیایفاکردند:یکیبانشستندرمدرسه
واستمراراینکار،دیگریباکمکبهتقویتعلمی

ومالیمدرسهوسومیباقدرتمدیریت.
اس��اتیدبرجستهایداش��تیم،ازجملهآقایان:
شیخعلیمجتهدیکهلمعهمیگفت،شیخحبیب
فیاضی،حاجشیخحسنمناقب)فقیه(کهنجفدیده
وبسیارفاضلبود،امابعدبهکارسردفتریمشغول
شد،حاجش��یخجابرفاضلیوآخوندمالغالمعلی

خادمحسینی.
منسال1317مدرسهراتمامکردهبودم.3-4
سالیهمبرایمدورۀفترتمحسوبمیشد،چون
نتوانستهبودمادامۀتحصیلبدهم.باالخرهازسال

1321واردحوزۀعلمیۀنمازیشدم.
ماج��زواولی��نطلبههای��یبودیمک��هوارد
حوزۀعلمیۀنمازیش��دیم؛منبههمراهآقایان:
حاجمیرجعفرمرقاتی،میرزامحمدعلیدیلمقانی
کهبعدهاصرفمیررانزداوخواندم،شیخابوطالب

فاضلیوعلیحسینزادهکهازدهآمدهبود،درس
راشروعکردم.آقایمرقاتییکروزبعدازمنآمد.
دردورانحوزۀخوی،خانهیکیبودیموباخانوادۀ

ایشانرفتوآمدداشتم.
مرقات�ی:مادربزرگمدرواقعپ��دررابهآقای
قبلهایمیس��پاردوازآنزماندوستمیشوند.
فوتم��ادرآیتاهللقبلهای،دراینرفاقتبیتأثیر
نبود،زیرامادربزرگمبهخوبیتوانستخالءفوت
مادرایشانراپرکندوعالقهایازسرمادر-فرزندی

بینخانوادههابهوجودبیاید.

 خوی نگار: مسیر زندگی چگونه شما را 
به قم کش�اند؟ خودتان نخواستید در خوی 
ادامۀ تحصیل بدهید یا آمدن تان به قم دلیل 

دیگری داشت؟
قبله ای:بااتمامدرسش��رحلمعه،اوضاعهم
عوضش��دوآذربایجانبهدس��تفرقۀدمکرات
افتاد.روسهامانعدرسخواندنمامیش��دندو

میخواستندطلبههارابهسربازیببرند.
روسهاقصدداش��تندنفتشمالراتصاحب
کنند.دنبالآقایحاجسیدعلیاصغرخوییآمدند
تااوراوادارکنندبرایتأییدامتیازنفتش��مال،
امضاییبدهد.بهفرماندۀروسیگفتهبودکهبرای
مذاکرهبهخیاطیمعصومی)واقعدرخیابانشاپور(
بیاید.فرماندهازاومیخواهدکاغذیراامضاکندتا
تأییدیبرامتیازنفتشمالباشد.آقایخوییبه
اوجوابمیدهد:»مناجازهندارموبایدازمجتهد
وق��تامضابگیرم.اگرمیخواهیدنامهایبهنجف
بنویسمتااعالمنظرکنند.«ازاینروستکهدرآن
زمانازقولروسهاگفتهمیشد:»توپآلمانهابه

آیت اهلل  دس�ت خط 
صفحۀ  در  قبل�ه اي 
اول نس�خۀ خط�ي 
کتاب مختصرالمعانی 
که از اجدادش�ان به 
ی�ادگار مان�ده و در 
در  1244ق  س�ال 
محلۀ قاضي )زادگاه 
قبل�ه اي(  آی�ت اهلل 
کتابت ش�ده است. 
تصوی�ر صفحۀ آخر 

هم دیده می شود.
)با تشکر از حجت االسالم 
علی صدرایی خویی که این 
تصاویر را ارسال کرده اند.(
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مانمیرسد،اماقدرتنجفمارابیچارهمیکند.«
اینامضانکردننامه،موجباحتراموتکریمایشان

شد.اوالگوییشاخصبرایهمۀمابود.
آقایس��یدابراهیمعلویبهمنگفتکهبهتر
اس��تازخویب��روی،وگرن��هتورابهس��ربازی
میبرن��د.بهاینترتیببهق��مآمدیم.البتهآقای
س��یدعلیاصغرخوییهمقبلازمابهتهرانآمد.
مندرمشهدتوس��طپدرآیتاهللالعظمیخویی
)آقایسیدعلیاکبر(معممشدم.وقتیقمآمدیم،
آقایمرقاتیعمامهنداش��توآقایسیدابراهیم
علویاورامعممکرد.درقمابتدا
ب��اآقایس�ید محمد مصری 
همحجرهب��ودم.باآمدنآقای
مرقات��ی،بیرونازمدرس��ه
من��زلگرفتی��م.وقتیهم
باخواه��رایش��انازدواج
ک��ردم،بازه��مدریک
خانهساکنبودیم.مادر
آقایمرقاتیش��هریۀ
م��ارامیگرف��تو
را خانه خریدهای
همانجاممیداد.

از4سال بعد
اقامتدرخویو9سال
درقم،درس��ال1334بهنجف
رفت��مکهدوماهبعدهمآقای
مرقات��یآمد.بهنجفرفتیم
تاازمحضرعلمابهخصوص
آیتاهللالعظم��یخوی��ی
آیات اس��تفادهکنی��م.
سیدعبدالهادی عظام
شیرازیوسیدمحسن
حکیمنیزازاس��اتید
ش��اخصبودند.ح��دود3
سالنجفبودیموبهدرسفقهواصولآیتاهلل
خوییمیرفتیم.دردرسفقهآیتاهللحکیمنیز

شرکتمیکردیم.

 خوی نگار: حاال که اسم آیت اهلل خویی 
را آوردید و با توجه به این که شاگرد مستقیم 
ایش�ان هم بودید، چه ویژگی های خاصی از 
این شخصیت بزرگ دنیای اسالم را می توانید 

بیان کنید؟
قبل�ه ای:حقیقتایناس��تکهم��نهمراه
خان��وادهبهقص��دزیارتبهنج��فرفتموقصدم
ماندندرنجفنبود.بعداززیارتخدمتآیتاهلل
خوی��یرفتیم.برخوردایش��انمراج��ذبکردو
بعدبهخانهش��انهمرفتیم.پیشنهادکردندآنجا
بمانیم.منقبالًیکبارهمآیتاهللخوییراوقتی
ب��هقمآمدهبودند،دیدهبودم.باردومکهدرنجف
بهمالقاتشانرفتم،بهمنگفت:»پیرشدهای!«
وبعداضافهکرد:»خب،بگوتوهمپیرش��دهای!«
رفتارشخیلیصمیمانهوبامحبتبود.چندنکتۀ

دیگرراکهازایشانبهخاطردارم،میگویم:
اول-خویراخیلیدوس��تداشت.روزیبه
منفرم��ود:»خوییهانجفمیآیند،امابهدیدن
مننمیآیند.برایآنکهفکرنکننداشتیاقمجهت
دیدنآنهابهخاطرپولاست،میخواهمازتاجری
مقداریپولبگیرمتانش��اندهمکهبهپولنیاز

ندارمودوستدارمخودشانراببینم.«
دوم-اهلش��وخیبود.روزیدرمحضرشان
دس��تبهجیببردمتاتسبیحرادرآورم.آیتاهلل
خوییخندیدوگفت:»منیقیندارمکهازشما
پولیبهمننمیرس��د،ول��ینمیدانمچراوقتی
دستدرجیبمیبرید،جوردیگریفکرمیکنم!«
میپرس��ند: خوی��ی آی��تاهلل از س�وم-
»آخوندمالعل��یخوی��یکهب��رکتابرس��ائل
شیخمرتضیانصاریحاشیهزده،کیست؟«ایشان
پاسخمیدهند:»ازشاگردانشیخانصاریومورد
عالقۀاوس��ت.روزیواردمنزلش��یخمیشودو
میبیندهمهچیزدرسکوتکاملاست.اهلخانه
میگویندخوبشدآمدی،شیخانصاریازوقتی
آمدهدرحالتفکراس��توکس��یهمنمیتواند
چیزیبپرس��د.مالعلیوارداتاقشیخمیشودو
میپرسدچهشدهاست؟ش��یخمیگویدرسائل
مندراصفهاندستکسیافتادهوبرآنحاشیه
زده،درحالیکهاصلموضوعرانفهمیدهاس��ت.
میترس��ممنهمازکسانیباشمکهچنینکنم.
مالعلیمیگویدکهشأنشمامتفاوتاستوشما
جای��یتدریسمیکنیدک��هحداقل30مجتهد
پایدرسش��ماحضوردارندواگرشماراهاشتباه

بروید،آنهااجازهنمیدهند.شیخخوششمیآید
وازحال��تاندوهخارجمیش��ود.«آیتاهللخویی
میگفت:»آخوندمالعلی،خوییاست،امادوعیب
دارد.اولاینک��هخوییاس��تودومآنکهترک

است!«
ای��نواقعیتیاس��تکهخوییه��انمیتوانند
خودش��انرامعرفیکنندوخوییهایدیگرهم

برایهمشهریشانچنینکارینمیکنند.

 خوی نگار: خودتان چه توصیف دیگری 
از خویی ها دارید؟

قبله ای:آخرینبارسال86دردومینسالگرد
آیتاهللمرقاتیخویبودم.خوییهاآدمهایمؤدبی
هستندومنحرفزشتازآنهانشنیدهام.درهمۀ
کتابهایم،حتماًامضایمن»قبلهایخویی«است.
حتیزمانیقصدثبتنامبرایمجلسخبرگاناز
استانآذربایجانغربیراداشتم،فقطبرایآنکه
همهبدانندکس��یهمازخویهس��تکهبتواند

ثبتنامکند.
فکرمیکنمتش��کیلمجم��عخوییهامنافع
زیادیداردوهمهبایدازآنحمایتکنند.کسانی
قبالًاق��دامکردهاند،اماموفقنش��دهاند.قدراین
موقعیترابدانیدوبههمش��هریانخدمتکنید.
هرکسیخدمتیبهبندگانخداکند،نزدخداو

پیامبربسیارعزیزاست.

خوی نگار: فامیلی »قبل�ه ای« چگونه 
انتخاب شده است؟

قبل�ه ای:گاهیمأمورانثبتاح��والآدمهای
باذوقیبودندوبهتناسبشغلیاآثارافراد،فامیلی
خاصیانتخابمیکردند.پدربزرگآقایمرقاتی
کتابیبهنام»مرقاةالتقی«نوشتهبودومیدانیدکه
»مرقاة«یعنیوسیلۀترقی.مأمورثبتاحوالهمبا
توجهبهمعروفبودناینکتاب،فامیلی»مرقاتی«
رابرایشانانتخابمیکند.ازپدرمنهمپرسیده
بودندپدرتچهکارهبود؟گفتهبود:روحانی؛بهما

همفامیلی»قبلهای«دادند.

 خوی نگار: برگردیم به نجف! چه سالی 

سال1379ق)1338ش(-خوی،منزلآیتاهللمرقاتی/بهترتیبازراست:سیدرزاقی،قبلهای،سیدعلیاصغرخویی،فاضلیوعلویمقبره

 نماز و روزه هم که می گیرید، خود را طلبکار خدا ندانید.
 بهای عمل شما چیز زیادی نیست، مهم این است که
عمل برای خدا باشد
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از نجف به ایران برگش�تید؟ به چه فعالیتی 
مشغول شدید؟

قبله ای:اواخرس��ال36بهطورموقتوبرای
دیداردوس��تانوخویش��اوندانبهایرانآمدم،اما
دیگرنتوانستمبهنجفبرگردم.اوضاععراقخراب

شدهبودوبعثیهامردمرااذیتمیکردند.
بهقمرفتمودرسه��اراادامهدادم.دردروس
آی��اتعظامش��ریعتمداری،گلپایگانیوحضرت
امام)ره(شرکتمیکردم.آنموقعبههمشهریانمو
طلبههایماکوییوسلماسیکهمرامیشناختند،
مکاسبدرسمیدادموازلحاظتدریسباآقایان:
مکارمشیرازی،سبحانیواعتمادیهمدورهبودم.

 خوی نگار: چه شد که به تهران آمدید 
و ساکن شدید؟

قبله ای:ازسال46بهتهرانآمدمکهدردرجۀ
اولبهاصرارخان��وادهامبود.روزیآقایمیرکاظم
موس��ویبهمنتلفنکردوگفت:»درمدرس��ۀ
سپهساالرصرفونحومیگویم.توهماینجاشرح
لمعهبگو.«بهاینترتیب،کارمدرتهرانش��روع
شدودرمدارسمروی،شیخعبدالحسینوکوثر
ه��متدریسکردم.مدت10س��الامامجماعت
یکمسجدکوچکبودموجمعههاهمبههیأت
خوییهامیرفتم.کاریغی��رازتدریسوتألیف

نداشتم.
روزیدرخبررادیوش��نیدمکهرئیسجمهور
آمریکاس��فیرجدیدیبهایرانفرس��تادهوبهاو
توصیهکردهکهازخاویارایرانغفلتنکنید.بهیادم
آمدکهحضرتعلی)ع(نامهایبهاستانداربصره،
عثمانبنحنیفنوشتهواورابازخواستکردهکه
چرافالنغذاراخوردهای؟ایننکتهزمینهایشد
تانامههایحضرتعلی)ع(راجمعآوریوتبدیل

بهکتابکنم.
بعدازپیروزیانقالباس��المیوازس��ال65
وارددانش��کدۀعلومقضاییش��دمتاسال90که
بهبازنشستگیرسیدم.دردانشگاههایدیگرتهران

همتدریسداشتهام.
مرقاتی:کمترقاضیراسراغداریمدرحوزهیا
دانشگاهکهمستقیمیاغیرمستقیمشاگردآیتاهلل
قبلهاینش��دهباشد.شهیدولی حاجی قلی زاده
ودکت��رعلی تق�ی زاده)نمایندۀس��ابقخوی
درمجلسش��ورایاس��المی(ازجملهشاگردان
ایش��انبودهاند.اینجانبنیزهمدرحوزۀش��هید
بهشتی)سپهساالرقدیم(وهمدانشگاهتهراندر
مقطعفوقلیسانسشاگردمعظملهبودمواستاد

راهنمایپایاننامهامنیزایشانبودند.
دانشکدۀعلومقضاییدراردیبهشتسال1387

قبلۀ ارادتمندان
قاَل َرُسوُل اهللِ )ص(: »اَلُْعَلماُء َمصابیُح االَاْْرِض«

اط��العپی��داک��ردمدوس��تانخوینگار
مصاحبهایرابابقیةالس��لفحضرتآیتاهلل
حاج ش�یخ خلی�ل قبله ای خوی�یدامت
برکاتهترتیبدادهاند.بسیارخوشحالشدمو
خواستمارادتقلبیامراطیجمالتیتقدیم

اینشخصیتبرجستهکنم.
ن��ام ب��ا کودک��ی دوران از اینجان��ب
آی��تاهللقبل��هایتوس��طمرحومپ��درمکه
ازهمدورهایه��ایایش��اندرح��وزۀعلمیۀ
نمازیخویبودند،آش��ناشدم.پدرممداماز
تالشهایعلمی،پرهیزگاریوتهجدآیتاهلل
قبلهاییادمیکردن��د.پسازورودمبهحوزۀ
علمیه،بارهاایامتابستانآیتاهللقبلهایرادر
خ��ویزیارتمیکردیم.ویهمهس��الهچند

روزیدرخویمیهماندوستصمیمیدورانتحصیالتخودمرحومآیتاهللحاج سیدجعفر 
مرقاتی وسایرفامیلبودند.درآندورانچیزیکهبرایمنطلبۀجوان،جالببهنظرمیرسید،
تکریمفوقالعادۀآیتاهللمرقاتیازایشانبود،طوریکهعلتموضوعراازیکیازعلمایخوی

پرسیدم.ایشانجایگاهبرجستۀعلمیومعنویآیتاهللقبلهایراعلتاینتکریمبرشمردند.
بهمرورزمان،باجایگاهعلمیوفضائلبرجستۀاخالقیومعنویمعظملههرچهبیشترآشنا
شدم.حضرتآیتاهللقبلهایازجملۀمعدودشخصیتهاییهستندکهدرصحنههایگوناگون
تعلیموتربیت،وعظوخطابه،زندگیزاهدانه،پژوهشواخالقوتقوا،الگویخوبوموفقیبرای

حوزویانودانشگاهیانبهحسابمیآیند.
الزمبهیادآوریاستکهازجملۀرموزموفقیتآیتاهللقبلهایغیرازویژگیهاوخصوصیات
برجس��تۀذاتی،بهرهگیریخوباز3حوزۀعلمیهدردورانشکوفاییوطالییآنهابودهاست.
ویدرحوزۀنمازیخوییعنیشهرزادگاهش،ازمحضرآیتاهللحاجمیرعلیاصغرصادقیخویی
استفادهکردندکهازشاگردانبرجستۀحضراتآیات:نائینی،کمپانیوسیدابوالحسناصفهانی
بودن��د.درحوزۀعلمیۀقمازمحضرحضراتآیات:س��لطانی،حجت،بروجردی،محققدامادو
امامخمینی)ره(بهرهبردندودرحوزۀعلمیۀکهننجفاشرفازمحضرحضراتآیات:سیدمحسن
حکیمواستادالفقهاآیتاهللالعظمیخوییبهرۀوافربردندوموردعنایتویژۀایشانقرارگرفتند.
درعینحال،بسیجایتأسفاستکهبهدلیلپارهایحوادث،اتفاقات،کوتاهیهاودوری
جس��تنآیتاهللقبلهایازش��هرت،آنطورکهالزمبودحوزههایعلمیهبرخالفدانش��گاهها،

نتوانستندازوجوداینفقیهبرجسته،بهرۀالزمراببرند.
درپایانباآرزویطولعمربابرکتبرایآیتاهللقبلهای،ازدرگاهخدایالیزالخواستارمهمۀ

ماراقدرشناسعلماودانشمندانقراربدهد.انشاءاهلل

خوی / ملتمس دعا
سیدرضی موسوی شکوری
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از خدا خیلی راضی ام. حدود 3 سال 
است که زمین گیر هستم، اما فکر و 

قلمم کار می کند

مراسمنکوداشتیبرایآیتاهلل
قبلهایبرگزارکردکهگزارش
کام��لآنبهصورتکتابی
خوییهای مجمع توسط
مقیماس��تانتهران،به
اس��ت. رس��یده چاپ
دکتراحمد احمدی،
رئیسسازمانسمت
درس��خنرانیخود
بهجریانآشناییاش
باآیتاهللقبلهایاشارهمیکندو
میگوید:»س��ال62یا63برای
تدریسمعارفدردانش��گاهها
احساسکردیمبهاستادنیاز
داریم.اعالمیهدادیموحدود
130نفرش��رکتکردند.
درجلس��ۀامتحاندیدم
ک��هپیرم��ردالغراندام
باوقار تکیدهایخیل��ی
وادبآم��دوبرگ��هراگرفت
ونشس��ت.درامتحاناتکتبیو
شفاهی،اس��اتیددریافتندکه
ایش��انجایگاهبس��یارباالیی
داردوخیل��یتکریمکردند.
ازای��نم��ردیکهس��نو
سالشچندس��الازمن
بیشتربود،آمدونشست
وامتح��اندادوبعدهم
یکاستادبرجستهدرعلم
واخالقش��د،ازتواض��ع،صفا،صمیمیتو
خلقروحانیاینمردبزرگوار،درسهاآموختم.«

 خوی نگار: شما از س�ال 1322 تاکنون 
به تعلیم  و تدریس اشتغال داشته اید. معلمی 

برای شما چه معنایی دارد؟
قبله ای:همیش��هدرکالسهاحرفاولماین
اس��تکهاگرکس��یبرایمدرکدرسبخواندتا
باآناستخدامش��ودوخودراادارهکند،باشاگرد
آهنگرفرقیندارد.چیزیکهبههدفانس��انبها
میدهد،نیتاست.گاهینیتمیتوانددرسطح
باالتریباشدوانسانبرایخداکارکند.مثالًگاهی
منتظرتاکس��ییااتوبوسهس��تید.کسیشمارا
میرساند،بدوناینکههدفشپولباشد.هدفاین
فرد،رضایتالهیاستوبهایآنفوقالعادهاست.

نمازوروزههمکهمیگیرید،خودراطلبکارخدا
ندانید.بهایعملشماچیززیادینیست،مهماین

استکهعملبرایخداباشد.
مندانش��جویانرادعوتبهپرسیدنوحضور
فعالدرکالسمیکنمتاهماعتمادبهنفسشان
افزایشیاب��دوهمبارفعابهامات،دانشآنهاارتقا

پیداکند.
هنوزهمبهنوشتنومطالعهادامهمیدهم.چند

کتابدرحالتدوینوآمادهسازیدارم.

 خوی ن�گار: چه گفته ه�ا و خاطراتی از 
اساتید و بزرگان دیگر به یاد دارید؟

قبل�ه ای:باآقایعلویدرقممن��زلامام)ره(
بودیم.امامازآقایعلویاحوالدکتر زریاب خویی 
راجویاشد.بعدبهنقلقول سیدحسن تقی زاده 

)پژوهش��گروصاحبمنصب(اشارهکردکهگفته
بود:»اگرکریس��تفکلمبآمریکاراکشفکرده

است،منهمزریابراکشفکردهام.«
دکترزریابفردفوقالعادهباهوشیبود.ماتازه
درقممستقرش��دهبودیمومرحومآقایمرقاتی
همملبسشدهبودند.دکترزریابمارادرحیاط

فیضیهدیدوبالفاصلهاینشعرراخواند:
دیدهایخواهمکهباشدشهشناس

تاشناسدشاهرادرهرلباس
روزیدردانشکدۀالهیات،دکتراحد قراملکی
اس��تادفلس��فهباکس��یصحبتمیکردوقرار
میگذاشتندتابهدیداردکترزریاببروند.ازاینکه
آنهامیخواس��تندبهدیدارفردیدانشمندازاهل
خویبروندوازمحضرشاس��تفادهکنند،بس��یار

خوشمآمد.
شهریارهمبرایمنبسیارقابلاحتراماست.
شهریاررافردوس��یآذربایجانمیدانم.شعراوبه
زبانترکی،اینزبانرازندهکردهاست.اولعالقۀ
زیادیبهشعرش��هریارنداشتم،چونبهخصوص
حیدرباب��ایاو،خیل��یح��زنآوراس��ت.بعدهابا
شعرهایشبیشترآشناشدموعالقهواحتراممهم

بیشترشد.

 خوی نگار: ب�ا آن که البه الی صحبت ها 
اش�اره کردید، ول�ی در مورد خان�واده کمی 

دقیق تر صحبت کنید.
قبله ای:سال1327باخواهرآیتاهللمیرجعفر
مرقات��یازدواجکردمکهحاصلآن5دخترویک

پسراست.
دردورانطلبگ��یوبعدازآنخیلیس��ختی
کشیدهام،اماخانوادهامهیچوقتبرایمعیشتو
مسکنمرابهکارهاینارواوادارنکردند.بههمین

کتاب شناسی آیت اهلل قبله ای خویی
ازآیتاهللقبلهایکتابهاومقاالتبس��یاریمنتشرشدهاستکهدراینجا

فقطبهکتابهایایشاناشارهمیکنیم.
علی علیه السالم و نامه هایش-جلداول)1354(.
 علی علیه السالم و نامه هایش-جلددوم)1355(.

قواعد فقه)1(:بخشجزا)1380(.
ارث)1391(.چاپدوم.

آیات االحکام: حقوق مدنی و جزایی)1385(.چاپیازدهم.
علم اصول در فقه و قوانین موضوعه)1386(.چاپسوم.

مسائل مستحدثه،چاپدوم.
ترجمهوتحقیقمبانی تکملةالمنهاج،جلداولقصاص،چاپدوم.

قواعد فقه)2(:بخشجزا)1392(.چاپدوم.
در دست چاپ

مبانی تحریرالوسیلهدر2جلد.
ترجمهوتحقیقجلددوممبانی تکملةالمنهاج. 12شماره 11   مرداد 1392



عارفی بی ادعا
دکتر علی تقی زاده
استاد حقوق و نمایندۀ سابق خوی در مجلس شورای اسالمی

چندروزیاس��تکهجنابآقایاصالنیسردبیرمحترمماهنامۀخوینگار
درنهایتادبواحتراموباحسمسئولیتمثالزدنی،یادداشتیرادرراستای
بزرگداشتحضرتآیتاهللقبلهایمطالبهکردهاند.اولینواکنشمنآنبودکه
اینگونهنوشتنهانیازبهقلمیتواناوزبانیرساداردکهحقیررابدانراهنیست،
زیرانوش��تنازعشقبهخدمت،احساسمسئولیت،وجدانکاریودنیاییاز
خوبیهاوانعکاسهمۀآنهادریکیادداشت،کارآسانینیست،اماازبابادای

دینواینکه:
گفتهآیددرحدیثدیگران  خوشترآنباشدکهسردلبران

نکاتیرابهسمعونظرخوانندگانفهیمخوینگارمیرسانم.امیداستکه
طالعمددیکندودامنیبهکفآوردهشود.

پیشازورودبهاصلمطلب،الزماستازماهنامۀخوینگارودستاندرکارانآندرراستای
انجاماینوظیفهوتکلیفبزرگداش��تبزرگیبهنیابتازجامعۀخویصمیمانهتقدیروتشکر
کنم،زیراجامعهایکهقدرشناساست،رشدمیکندوجامعهایکهفریبودغلکاریمیکند

بهعقببازمیگردد.
تذکرنکتهایراهمضروریمیدانم؛بزرگانرابهبزرگداشتخودنیازینیست،پاداشآنان
همانبزرگیاستکهسرمایهایتمامناشدنیاست.اینجامعهاستکهبرایپاسداریازبزرگی
وبزرگواری،بزرگداش��تمیگیردوچقدرنیازبهاینبزرگداشتگرفتنهادارد.حضرتآیتاهلل

قبلهایازمصادیقبزرگانیاستکهباتجلیلایشان،»بزرگی«تجلیلمیشود.
بیتردیدیکیازاصلیترینعناصرس��ازندۀتمدنهایبش��ریاخالقاست،عنصریکهدر
س��اختنفردیتافرادنیزنقشیبیبدیلدارد.شایدبههمیندلیلباشدکهپیامبرخاتم)ص(
فلسفۀبعثتخویشراتتمیموتکمیلمکارماخالقیبیانفرمودهاندوانسانیراکهمتخلقبه
اخالقباشد،جانشینخداوندمتعالقراردادهوازاینطریقبرتفوقوبرتریجنبۀاخالقیانسان
بهجنبههایدیگرصحهگذاشتهاست.بههمیندلیلشایدبتوانگفتکهبزرگی،یکراهورود
بیشترنداردوآنهمنهادینهکردناخالقیاتدرتمامیشئوناتورفتارفردیواجتماعیاست.
آیتاهللقبلهایازمصادیقبارزچنینانسانهاییاست.همینکهبهاونزدیکمیشوی،دنیاییاز
محبتوعشقبهحقمیبینی،عرفانیکهجمعیادعایداشتنآنرادارندودرواقعبیبهرهاند،
امااوبهرهمنداستوبیادعا؛دارایروحیبزرگوبیآالیشبودهوتواضعرابهحدکمالدارد.

ازمیانمجموعۀکماالتآیتاهللقبلهایکهبهبرخیاشارهشد،یکصفتدیگررابهمناسبت
آنکهاینیادداشتویژۀماهنامۀخوینگاراست،متعرضمیشوموآندلبستگیعاطفیفراوانی
استکهبهشهرخویدارند.بههمیندلیل،آنچهمربوطومنتسببهخویباشد،برایاستاد
جایگاهویژهایدارد.یادمنمیرودکهدراواخردهۀ70دردانشکدۀعلومقضاییوخدماتاداری،
وقتیاس��تادمتوجهشدندکهحقیرمنتس��ببهخویهستم،چگونهمراموردلطف،عنایتو
محبتپدرانهقراردادند.استاددرایندلبستگیعاطفیتاجاییپیشرفتهاندکهباوجودآنکه
دراسنادسجلیایشانپسوند»خویی«وجودندارد،ولیدرعملباجانودلوعالقه،قیداین
پسوندرادرانتهاینامخانوادگیخودموردپذیرشقراردادهاندوامروزایشانبهآیتاهللخلیل

قبلهایخوییشناختهمیشوند.
امیدوارمخویوخوییهانیزدراینرابطۀمتقابل،قدرشناسارزندهترینسرمایهوداشتههای
خودبهویژهسرمایههایانسانیکهباهیچسرمایۀدیگرقابلمقایسهنیست،باشندوآیتاهللقبلهای

یکیازارزندهتریناینسرمایههاست.

خاطر،تاحاالاینس��ختیهادرمناثرنگذاش��ته
است.ما16سالدرخانهایزندگیمیکردیمکه
گچدیوارهایشریختهوکاهگلبی��رونزدهبود،
اماخانوادهامهیچوقتگلهوش��کایتنکردند؛تا
جاییکهمیتوانمبگویمتاکنونازکسیتقاضایی
نکردهام.یکبارزمانبهدنیاآمدنیکیازفرزندانم،
خواستمنامهایبهآقایحاجسیدعلیاصغرخویی
بنویسمو300توماندرخواستکنم.باخودگفتم:
»کوتانامۀمنبهتهرانبرسدوتازه،اوهمداشته
باشدیانه؟خوباستازکسیبخواهمکهبهآقای
خوییهماومیدهد«؛پسازخدامددخواس��تم.
ب��اورکنیدچن��دروزبع��د300توم��انازطرف

حاجسیدعلیاصغرآقابهدستمرسید!
همسرمدرهمۀزمانهایدشواریوبیپولیبا
منهمدلوهمراهبود.متأس��فانهدرسال1391
مراتنهاگذاشتوجایشهمیشهدرزندگیامخالی

است.

 خوی نگار: با پیری و عوارض آن چگونه 
س�ر می کنی�د؟ االن چه احساس�ی دارید و 

چقدر از زندگی راضی هستید؟
قبله ای:بایکیازدخترهایمچشمپزشکیرفته
بودم.داشتبهروزنامهاینگاهمیکرد.درروزنامه

چشممبهدوبیتشعرازحافظافتاد:
هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
هر گه یاد روی تو کردم، جوان شدم 

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا
بر منتهای همت خود، کامران شدم

اگرحافظرامیدیدم،میگفتم:تومیگوییهر
چهطلبکردم؛منمیگویمحتیطلبنکردمو

کامرانشدم!
ازخداخیلیراضیام.حدود3س��الاستکه
زمینگیرهستم،امافکروقلممکارمیکند.البتهاز
اینکهبعضیازآشنایانوهمشهریانوبهخصوص
دوس��تانروحانی،نهس��ریمیزنندونهتماسی

میگیرند،گالیهدارم.
مرقات�ی:ه��روق��تازایش��انمیپرس��یم:
»چطورید؟«،میفرماید:»بهترم.«منظورش��اناز
بهتربودنایناستکهازآنچهانتظاردارم،وضعیتم

بهتراست.
ویژگیبارزاستادقبلهایایناستکهبهعنوان
ی��کفقیه،فقهراازغربتبی��رونآوردهوآنرابا
روشعلمیدردانش��گاههایکش��ورمطرحکرده
استتادانشجویحقوقآگاهشودکهچهارتباطی
بینفقهوحقوقماهس��ت.بااینهمه،ش��مادر
رفتارایشان،کوچکترینغروروتکبرینمیبینید
ودانشگستردهوعمیقخودرادرنهایتتواضع،
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برادرارجمندآقایاصالنی،سردبیرفاضل
خوینگار،دربارۀنکاتناگفتۀشخصیتعلمی
واخالقیآیتاهللقبلهاییادداش��تیراازمن
خواس��تندوبهجهتارتب��اطنزدیکیکهبا
معظملهدارم،ایندرخواس��ترااجابتکردم.
آیتاهللقبلهایبدوناغراق،فقیهتمامعیاری
استکهتوانستهمبانیاصیلفقهاهلبیترا
درحوزۀقمونجفکس��بکن��دوبهمدارج
عالیاجتهاددس��تیابد.گواهبراینادعاآثار
فاخرعلمیایشاندرفقه،اصولقواعدفقهو
آیاتاالحکاماس��تکهاینکبهعنوانمتون

درسیدردانشگاههاتدریسمیشوند.
ای��نعالموارس��تهعالوهب��رجایگاهرفیع
علم��ی،ازنظراخالقینیزفردیش��اخصو
مثالزدنیاستکهبهراحتیمیتوانددراولین
برخوردرویمخاطبخودتأثیربگذارد.اجازه

میخواهممطالبخودرادردوبخشویژگیهای
اخالقیودیدگاههایعلمینوآورانۀاستاد– البته

بهاختصاروبهعنواننمونه– بیانکنم:

الف. ویژگی های بارز اخالقی
-اس��تادقبل��هایبهرغ��مجای��گاهعلم��ی
برجس��تهایکهداراست،هرگزاهلادعانبودهو
نیست.معموالًدرجمع،تاکسیازایشانسؤالی
نکند،لببهسخنبازنمیکندوسعیداردپس
ازبیاننظرخودسکوتکردهوازنظرمخاطب
استفادهکند.تاکنونندیدهاممطلبیراطرحکند

تاعلمیتخودرابرمخاطبانآشکارسازد.
-اس��تاداهلجروبحثحت��یازنوععلمی
نیس��توسعیمیکنداحترامس��ایراساتیدرا
بهغایتنگاهدارد.یادمنمیروددرمحضرش��ان
دریکنشستعلمیحاضربودم.ایشانریاست
پانلرابرعهدهداشتندوبندهودواستادجوان
دیگرعضوپانلبودیم.دریکموردعلمی،بین
آندواس��تاداختالفنظروجودداشت.آیتاهلل
قبلهاینکاتیراازنظ��رهردونفردریافتوبه
گون��هایعملکردندکهگوییبخش��یازآرای

ایناستاددرستاستوبخشینظراستاددیگر.
پسازپایانجلسهوهنگامبازگشتبهمنزل،از
محضرشانسؤالکردم:»اینموضععلمیشما
همراهبامسامحهبود؟«فرمودند:»مناحساس
کردمآندواستادتالشدارندهمدیگررامغلوب
کنندوعلمیتخودرابهاثباتبرسانند.طبیعی
بودکهدرصورتادامۀبحث،یکیازآنهامغلوب

ودربینجمعشرمسارمیشد.«
-ازصفاتبرجستۀآیتاهللقبلهایبیتوقعی
ایشاناس��ت.روزیچندنفرازاساتیددانشگاه
علومقضاییبهعیادتش��انآم��دهبودند.یکی
ازاس��اتیدگفتند:»حضرتآیتاهلل!جایشما
دردانش��گاهخالیاس��تومادلتنگجنابعالی
هستیم.«بالفاصلهبانهایتادبفرمودند:»من
ماههاس��تدراینچهاردی��واریخانهمحصور
ش��دهام،اگرمنکهیکنفرهستم،جایمپیش
ش��ماخالیباشد،بدانیدجایهمۀشمااساتید
عزیزدراینخانهبرایمنخالیاست.«سپس

اینبیتازموالناراخواندند:
مندراینبندوشمادربوستان

کیرواباشدوفایدوستان
اس��تادبااینپاسخحکیمانه،انتظارخوداز

دوستانشرابالطافتبیانمیکند.
کوتاهسخنآنکهاستادقبلهایدرزندگی
اجتماع��یوخانوادگیبی��شازاینکهاهل
موعظهباشد،بارفتاروکردارخودبهدیگران

درساخالقوادبمیدهد.

ب. چند نمونه از دیدگاه های علمی 
نوآورانۀ استاد

درسورۀنساءآیۀ3ازتعددزوجاتسخنبه
میانآمدهاستوخداوندمیفرماید:»اگرشما
مرداننتوانیدعدالترامیانآنان)همسران(به
اجرادرآورید،بایدبهیکهمسراکتفاکنید.«
درهمانس��وره،آیۀ129میفرماید:»ش��ما
هرگزنمیتوانیدمیانزنانتانعدالتوبرابری
]درعاطفهومحبت[رارعایتکنید،ولوبدان
اصرارکنید.«آیتاهللقبلهایبااستفادهازذیل
آیۀمذکورکهمیفرماید:»فالتمیلواکلالمیل
فتذوره��اکالمعلقه«؛اوالً،تع��ارضظاهریاین
دوآیهرامرتفعمیسازندوثانیاًچنیناستفاده
میکنندکهامکانبرابریومس��اواتدرنفقهو
امورمادیدیگرامکانپذیر،ولیعدالتدرمحبت
غیرممکناست؛»الیکلفاهللنفسااالوسعها«و
چنی��ننتیج��همیگیرن��د:»حاالک��همردان
نمیتواننددرمیلومحبت،میانزنانتساوی
راب��رقرارکنند،الاقلتمایلخودرانس��بتبه
زنیکهبهاومحبتکمتردارند،دریغنکنند.به
طورکلیازاواعراضننمایندتاباعثشوندکه
زندگیآنزنمعلقباشدونهزنشوهردارتلقی
شودونهزنبیش��وهرواگرنمیتوانندچنین
رفتارعادالنهایداشتهباشندبهیکهمسراکتفا

کنند.«
-درآیۀ34س��ورۀنساءمیفرماید:»الرجال
قوامونعلیالنس��اءبمافض��لاهللبعضهمعلی
بعضوبماانفقوامناموالهم...«آیتاهللقبلهای
»ق��وام«رابهمعنایمحافظومصلحامرمعنی
کردهان��دومعتقدندکهخداون��دفرمودهزنانو
مردانهرکدامبهجهتفضیلتهاییکهدارند

فقیهی اخالق مدار و نوآور
دکتر سیدطه مرقاتی
استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران
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درمواردییکیبردیگریبرتریدادهشدهاندو
دراینموردکهنفقۀزنانبرعهدۀمرداناس��ت،
م��ردمحافظتکنندۀزناناس��تونفرمود:بما

فضلالرجالعلیالنساء.
-آیتاهللقبلهایدرمقدمۀکتاب»ارث«خود
بااستداللهایعلمی،پاسخمناسبیبهاشکال
واردبرقانونارثدراس��المدرموردتفاوتارث
زنومردمیدهندکهنشاندهندۀتسلطودید
روش��نایشاننس��بتبهمعارفاسالمیاست.
»بعضیازکوتهنظ��رانیااحیاناًمغرضانبراین
دستوراسالمکهمرددوبرابرزنازداراییمتوفی
ارثمیبرد،معترضاندومیگویند:اسالمبهاین
وس��یلهارزشمردراباالتربردهاست،درحالی
کهاوالً،قانوناس��المدرموقعیتیطرحش��ده
کهدرقانونمطرحش��دهدرتوراتدستنوشتۀ
حواری��ون،حقوقزنانکالًنادیدهگرفتهش��ده
اس��ت.ازآیۀ8ت��وراتبرمیآیدک��هباوجود
پس��ر،اصالًارثیبهدخترنمیرس��ید:»بگواگر
کسیبمیردوپسرینداشتهباشد،ملکاورابه
دخترشانتقالنمایند...«ثانیاًتوراثزنومرد
دراس��المبرچندصورتاست:دربعضیموارد
زندوبرابرمردارثمیبرد؛مثالًاگروارثانزنی
پدر،مادروشوهراوباشند،مادریکسوموپدر
یکشش��مماترکرابهارثمیبرند.درمواردی
هممس��اویارثمیبرند،مثالًاگرمتوفیپدر،
مادرودودخترداشتهباشد،پدرومادرهریک
یکشش��مماترکرابهارثمیبرندوگاهینیز
م��رداندوبرابرزن��انارثمیبرند.امادرحالت

سومبایدبهچندنکتهتوجهکرد:
1.درارثزوجاززوجهکهزوجدوبرابرزوجه
ارثمیبرد،بایدتوجهداش��تکهمعموالًثروت
مردانبیش��تراززناناستودرمقامعمل،ارث

قابلتوجهیبرایزنانباقیمیماند.
2.درارثپسرودخترکهسهماالرثپسردو
برابردختراست،بایدبهایننکتهتوجهداشتکه
دراسالمپرداختنفقهبرعهدۀمردانگذاشته
شدهوهرپس��ریکهزندگیتشکیلمیدهد،
موظفاس��تهزینۀزندگیهمس��روفرزندان
خودراتأمینکند،ولیدخترانکهنقشمادری
دارن��د،چنینوظیف��هایندارند.ام��امرضا)ع(
میفرماید:»عل��هاعطاءالنس��اءنصفمایعطی
الرجالمنالمیراث:النالمرأهاذاتزوجتاخذت
والرجلیعطیفلذلکوّفرعلیالرجل«:»علت
اینکهبهزناننصفسهممردانسهماالرثداده
میشودایناستکهزنانوقتیازدواجمیکنند،
چیزی)مهریهونفقه(میگیرند،ولیمردانباید
آنچیزه��ارابدهند.بههمینجهت،بهمردان

زیادتردادهشدهاست.«
-آی��تاهللقبلهایدربارۀمجازاتمجرماناز
طریقزندانیکردنآنهانظ��ریارائهمیدهند
کهمبتنیبرمبانیمستحکمیاست.برخیاز
حقوقدانانمعتقدندکهازمیانمجازاتها،تنها
زندانمیتواندمحلتربیتبزهکارانباش��د،در
حالیکهازنظراس��تاد،اینشیوۀمجازاتقابل
مناقشهاست.اوالً،درادلۀاسالمی،زندانفقط
اختص��اصبهمواردخاصداردوقابلتعمیمبه
س��ایرمواردنیس��ت،مانندمواردیکهاحتمال
داردف��ردبده��کاردرصورتزندانینش��دناز
دسترسطلبکارخارجشود.ثانیاًبراساسقواعد
عمومی،مج��ازاتفقطاختصاصبهمجرمدارد
ونبایددیگرانمتحملمجازاتیشوند،درحالی
کهجرمیرامرتکبنش��دهاند:»التزروازرهوزر
أخری«)فاطر/18(یا»والتکس��بکلنفسإال
علیهاوالت��زروازرهوزرأخری«)انعام/164(.در

زندان��ی مس��ئله
مجرمان، ک��ردن
مجرم خ��ود تنها
تعریزنمیشود،بلکه

گاهییکخانوادهاز
هممتالش��یمیشود
اجتماع��ی نظ��ر از و

برای عدیدهای مشکالت
آنهابهوج��ودمیآید.ثانیاً
ب��ازندانیک��ردنمجرمان

بودجۀسنگینیبهبیتالمال
تحمیلمیش��ود.ایش��اندر

م��وردجایگزینزن��دان،روش
برخیازکش��ورهایپیشرفتهرا

تأییدمیکندکهمجرم��انرادرخانههایخود
محدودمیکنندتاحینتحملدورانمحکومیت،
کنارخانوادۀخودنیزباشند.بدینطریقجلوی
عوارضناشیاززندانیشدنسرپرستخانواده
گرفتهمیشود.دراینروشمیتوانبااستفادهاز
فناوریجدیدمانندGPS)ردیاب(واتصالآن
بهمراکزانتظامی،مشکالتناشیازعدمحضور

نگهبانرارفعکرد.
بهط��وریک��همالحظهمیش��ود،اس��تاد
آی��تاهللقبلهایخویی– دامظل��ه-کهمیتوان
ایشانرابقیةالسلفپیشینیانازعلمایشهر
دارالمؤمنینخویبهشمارآورد،درعینحالکه
تربیتش��دۀمکتبامامصادق)ع(درحوزههای
س��نتیبوده،لیکنبهجهتحضوربیشازربع
قرندردانشگاههایکشور،بهفقیهیدردآشناو
روشبینمبدلشدهاست.خدایراسپاسباید
گفتکهدرحالحاضرایناستادفرزانهبهرغم
کهولتسنوتحملبیماری،همچنانمشغول

تحقیق،تألیفوخلقآثارعلمیجدیداست.

سال 1357 / حضور فرزندان آیت اهلل خویی در خوی، منزل آیت اهلل مرقاتی / به ترتیب از راست نشسته: سیدمحمدتقی خویی، خلیل قبله ای، میرجعفر مرقاتی / ایستاده: 
سیدمحمد موسوی ملکی،سیدمحمد موسوی، سیدعبدالمجید خویی، اسماعیل اردوخانی، حسن بصیری و ابراهیم خلیل معصومی.
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دوستگراميآقاياصالنياطالعدادندکه
قراراستدرمجلۀوزینخوينگار،ارجنامهاياز
خدماتاستادواالمقامحضرتآیتاهللقبلهاي
منتشرشودوازمنتقاضاکردندمطلبيدراین
م��وردتقدیمکنم.باتوجهبههممحليبودنبا
معظمله،توضیحاتيدربارۀزادگاهآیتاهللقبلهاي

تقدیمميشود.


آی��تاهللحاجمیرزاخلی��لقبلهايخوییدر
محلۀقاضيخویچش��مبهجهانگش��ودند.
منزلپدريایش��اندرکوچۀت�ازه،درانتهاي
محل��ۀقاضيومنزلپدريم��ننیزدرهمان
کوچهوبهفاصلۀچندخانهپایینترقرارداشت.
محل��ۀقاض��يازمحلهه��ايقدیم��يودر
ش��مالغربيخويواقعشدهاستکهازشمال
بهمحلۀش��هانق،ازجنوببهیئدیلر،ازش��رق
بهمحلۀتش��یلروازغرببهجادۀقطورمتصل
ميش��ود.کس��بوکاراغلبمردماینمنطقه
دام��داريوکش��اورزياس��ت.منک��هدوران
جوانيراتا18سالگيدراینمحلهگذراندهام،
اطالعات��يازآدابورس��وممحلياینمنطقهو
نحوۀحلوفصلمس��ائلاجتماعيآنبهخاطر
دارمک��هدرایننوش��تهمیآورمتابهوس��یلۀ

همشهریاندیگرتکمیلشود.


باغ هاي محلۀ قاضي
دراینمحله،باغهايمتعدديبودهکهبرخي
ازآنهاتغییرکاربريدادهوازبینرفتهاند،ولی
بقیههنوزهس��تند.ازجمل��هباغهایمعروف

میتوانبهاینموارداشارهکرد:
جورتان باغي:واق��عدرکوچۀتازهکهباغ
بسیاروسیعيبودوبخشيازآناکنونمسکونی

است.
شیرلي باغ:دراثرتوسعۀمناطقمسکوني

ازبینرفتهاست.
دالي ب�اغ:بینمحلۀقاضيوش��هانققرار
داشتواکنونبخشيازآنمسکونيوبخشي

نیزبهبوستانتبدیلشدهاست.
ایالن لي باغ:متصلب��هجادۀقوتوربودهو

اکنوننیزهست.
آقامیرباغي:هماکنونوجوددارد.

آبارا دالي:کهدرحالازبینرفتناست.


آرامستان ها
محلۀقاضي3آرامس��تانداش��تکههر3

داخلمنطقۀمحلهبودند،بااینمشخصات:
آرامگاه پوریاي ولي:بینمردمبه»پیرولي«
معروفاس��تومزاراغلباشخاصسرشناس
محلۀقاضيازجملهچندش��هیدوچندسید

درآنقراردارد.اینمکانهماکنوندردس��ت
بازسازياستتابناییشایستهودرشأنپوریاي

وليدرآنساختهشود.
آرامگاه تپه باشي:درانتهايمحلۀقاضيدر
اولکوچ��ۀتازهودرارتفاعدومتريازس��طح
زمینقرارداشتکهاوایلانقالبازبینرفت.

آرامگاه کنار مس�جد جامع:اینمکاندر
اوایلانقالبازبینرفت.


مساجد

درمحلۀقاضيبیشاز5مسجدوجوددارد
کهبهترتیبعبارتنداز:

مسجد کوچۀ تازه:اینمسجدازقدیماالیام
بودهودراوایلانقالببههمتاهاليبازس��ازي
شد.چندس��القبلبههمتروحانيوارسته،
مرح��ومش�یخ نورعلي حس�ن زادهبهنحو

شایستهايتجدیدبناشد.
مس�جد فاطمی�ه:یکيازمس��اجدکهن
محلۀقاضيک��هدرانتهايمحلهق��رارداردو
بعدازبازسازي،مسجدفاطمیهنامگذاريشد.
س��اختمانقدیميآنکهدراوای��لانقالببر
اثرفرس��ودگيازبینرفت،دیوارهايداشتکه
سوراخهایيدرآنتعبیهشدهبود.گفتهميشد
ایندیوارهدرایامحملۀارامنهبهخوي،بهعنوان
س��نگرمردمدردفاعازشهرمورداستفادهقرار
گرفتهواینسوراخهاسنگرهاينگهبانيبوده
است.درداخلمسجدنیزمزاريبودهکهامروزه

اثريازآنبهچشمنميخورد.
مسجد جامع:مسجدجامعازمساجدمهم
محلۀقاضياس��ت.اینمسجددروسطمحله
قرارداردوتوسطعالميبهنامشیخ صادقدر
دورۀقاجاریهبناشدهاست.اخیراًساختماناین

مسجدبهطورکاملنوسازیشد.
مسجد کوسه لر:دراولکوچۀکوسهلرقرار

داردومسجدصاحبالزماننامیدهميشود.
مسجد اول محلۀ قاضي:مسجدکوچکي
نی��زدرابتدايمحل��ۀقاضيقرارداش��تکه
متأس��فانهابتدامحوطۀحیاطآنتصرفش��د
وبعدبنايکوچکمس��جدک��هاتاقيدرابعاد

محلۀ قاضي، زادگاه آیت اهلل قبله اي
علي صدرایي خویي
نویسنده  و پژوهشگر حوزه

تکمل�ه:معروفاس��توجهتس��میۀ
محلۀقاضی)قاضیمحلهس��ی(آناس��تکه
قاضیالقض��اةخویآنجازندگ��یمیکرده
است.آیتاهللقبلهاینیزازآیتاهللسیدابراهیم
علوینقلمیکند،بیناهلتحقیقش��هرت
داردکهدرقرنششمهجری،دمشقوخوی
محلس��کونتقاضیالقض��اةدولتاسالمی
بودهاند.مرحومدهخدادرذیلقاضیدمشقی،
ازمحمدبنعبدالرحمنشافعیقزوینی،معروف
بهخطیبدمشقی-مکّنیبهابوالمعالیمتوفای
739در23س��الگی-ناممیبردکهدرکمتر
از20س��الگیبهقض��اءآناطولیازبالدرومیه
منصوبگشتونیزدرذیلقاضیرکنالدین
خوییاوراازفقهایبزرگشافعیقرنششم
میداندک��هدرآنعصر،قاضیخویومردی
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5×6بود،درتوس��عۀمیداناولقاضي،توسط
شهرداريتخریبشد.

مس��جدينی��زدرانتهايمحل��ۀقاضيدر
ادام��هکوچۀتازهدرگوش��هايازباغمعروفبه
اریک لي باغقرارداشتکهتااوایلانقالبفقط
دیوارهایيازآنباقيماندهبودوازسرنوش��ت

فعليآناطالعيندارم.


چشمه ها و نهرها
م��زارعمحلۀقاضيازچندنه��رآبآبیاري

ميشد،کهعبارتنداز:
رودخان�ۀ قوت�ور:رودخانۀمع��روفقوتور
کهازدامن��ۀکوهازطرفغربخويس��رازیر
ميش��ود،درغربمحلۀقاضيودرکنارجادۀ
خوي-قوتورقراردارد.طيمسیراینرودخانه،
چندنهرازآنجداومزارعمحلۀقاضيازطریق
آنهاآبیاريميش��ود.مهمتریننهربه»قودوخ
بوغان«معروفاس��تکهدرفصلبارندگيبه
ص��ورترودخانهايخروش��انظاهرميش��ود
وهن��گامطغیانآن،مزارعاهاليازآس��یبدر
ام��اننميمانند.ایننهرمزارعبس��یاريرادر
مس��یرخودآبیاريميکندوازآننهردیگري
بهنامقره س�وجداميش��ودکهمزارعشمالي
محلۀقاضيوبخشيازمزارعشهانقراآبیاري

ميکند.
زلزله بوالغي:چش��مۀمعروف��يکهگفته
ميش��وددراثرزلزله-گویازلزلۀمعروفسال
1259ق-بهوجودآمدهاست.آباینچشمه
درنهريبهطرفمحلۀقاضيجاريميشودو

درمسیرشمزارعراآبیاريميکند.
کاو آرخ�ي:یکيدیگ��رازنهرهايمعروف
محل��ۀقاضيک��هازرودخانۀقوتورمنش��عب

میشودومزارعغربمحلهراآبیاريميکند.


عالمان 
محلۀقاضيازجملهمناطقعالمخیزخوي
اس��ت.طبقمطالعاتنگارنده،ازسال1241ق

اینمنطقهمحلزندگانيعالمانبودهکهنامو
نشانآنهاعبارتنداز:

مالمحمود،جداعاليآیتاهللقبلهاي
مالحس��ینبنم��المحمود،ج��ددیگر

آیتاهللقبلهاي
آیتاهللشیخخلیلقبلهايدامظلهالعالي

محمدنقيبنمالعليحسینخویيکهدر
سال1244قکتابمختصرالمعانيرادرمحلۀ

قاضيخويکتابتکردهاست.
عبدالکریمبنمش��هديپیرمحمدکهدو
نس��خهرادرمحلۀقاضيکتابتکردهاس��تو
هردونس��خهدرمدرسۀنمازيخوينگهداري
ميشود؛یکينسخۀش��مارۀ360کهدرسال
1241قودیگرينس��خۀش��مارۀ944کهدر

سال1238قکتابتشدهاست.
شیخعليافس��رقوی��دلفرزن��دحاجی.
آنعال��موارس��تهدرکوچۀتازهمتولدش��دو
تحصیالتخودرادرمدرس��ۀنم��ازیخویو
س��پسحوزهعلمیۀقمگذرانید.حدودس��ال
1343شبهخویبازگش��تومشغولتبلیغو
تدریسدرآموزشوپرورشش��د.بعدازانقالب
اس��المیعالوهبرآموزشوپرورشدردانشگاه
آزاداس��المیخ��وینیزتدریسمیک��رد.در
ادبیاتوتاریخیدطوالییداشتوازهمدرسان
سیدجعفرشهیدیبود.وفاتشدرسال1374
درخویاتفاقافت��ادودرمحلۀامامزاده،جوار
امامزادهبهلولمدفونشد.نوشتۀسنگقبروی
چنیناس��ت:»مرقدأنورس��اللهاالطیابعالم
ربانیحجتاالسالمآقایشیخعلیافسرقویدل
طابث��راهبنحاجآقاکهدرتاریخ1313متولد
ش��دوعمربابرکتخودرادرخدمتبهاسالم
صرفکردودرتاریخ1374/2/4شدعوتحق

رالبیکگفت.«
ش��یخصادقکهبانيمسجدجامعمحلۀ
قاضياستواطالعيازایشاندردستنیست.
شیخسلطانعليصادقيکهبعدازسالها
تبلیغدرمحلۀقاضي،چندس��القبلدارفاني

راوداعگفت.
درحالحاضرنیزفضالوطالبيکهازمحلۀ
قاضيمشغولتحصیلیاخدماتدینيهستند،

عبارتنداز:
شیخمحمدالوانسازفرزندمرحوممشهدي

عليالوانساز
س��یدرضامحمدسیديفرزندقاريقرآن
درمحلۀقاضيمرحوممیراسالممحمدسیدي

طلبۀفاضلعظیمپورفرزندمداحوقاري
قرآندرمحلۀقاضيکاظمعظیمپور

همچنینچندعالمازمناطقدیگردرمحلۀ
قاض��يفعالیته��ايدینيداش��تهودارندکه

عبارتنداز:
حجتاالسالمحاجشیخحسنهاشمزاده

حجتاالسالممیرعباسموسوي
حجتاالسالمخلیلي
حجتاالسالمحجازي

چندنفرنیزبهدلیلتدینوالتزامدینيدر
محله،بهلقبمالشهرتداشتهاند،هرچنددر

سلکروحانیتنبودهاند:
مرحوممالجلیل)پدراینجانب(

مرحوممالجبان
انسانوارستهمالاسماعیلشیرینبگپور
کهمدتهايمتماديمؤذنمسجدجامعمحلۀ

قاضيبود.
و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین
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عالِم عامِل باتقوا

گفت و گویی با محمد حقیری به بهانۀ دیدار با آیت اهلل قبله ای

 خوی ن�گار: قرار ب�ود درب�ارۀ آیت اهلل 
قبله ای از شما سؤالی بپرسیم، اما بهتر است 
از کمی دورتر ش�روع کنیم. پدربزرگ و پدر 
شما هم در خوی به تدین و خیرخواهی شهره 

بودند.
حقیری:پدربزرگ��م ابراهیم خلیل حقیری 
)متوفی1351(کهش��غلبنکداریداش��ت،بین
مردمب��هابراهیمخلیلپیغمبرمع��روفبود.من
در6-5س��الگیبهمنزلش��انمیرفتموگاهی
ش��بهاهممیماندم.درنیمهش��بها،عبادتها
وس��جدههاییازایش��اندیدهامکهقابلتوصیف
نیس��ت.بازاریبس��یارباانصافیبود.مثالًقندرا
کیلویی21قرانمیخرید،به22قرانمیفروخت.
اگرقندگرانمیشد،تازمانیکهموجودیقبلی
راداش��ت،ب��اهمانقیم��تمیفروخ��ت.پدرم،
عبدالمن��افحقی��ری)1299-1381(اززمانی
کهح��دود25س��الداش��ت،نماین��دۀآیتاهلل
س�یدمحمد حجت کوه کمریدرخ��ویبودو
بارهاحضورایش��انمیرس��ید.اینهمانایامی
اس��تکهآقایانقبلهایومرقاتیهمدورهبودهو
درقمتحصیلمیکردند.پدرموقتیقممیآمد،به

دیدارآنانهممیرفت.
بگذاریددونکتۀشنیدنیدربارۀآیتاهللحجت
بگویم.قدیمدرقمرسمشدهبودکهرسالۀمراجعرا
تبلیغمیکردند.روزیآیتاهللحجتمیبیندیک
رسالهفروش،رسالههایایشانوآیتاهللبروجردی

راتبلیغمیکند،امانامآیتاهللبروجردیرابعداز
اومیبرد.فروشندهراصدامیزندوبهاومیگوید:
»موقعتبلیغ،اولرس��الۀآقایبروجردیرابگوو

بعدرسالۀمنرا.«
آقایحجتزیادسیگارمیکشیدودرنتیجه
تنگینفسداش��ت.بههمیندلیل،گاهیهنگام
تدری��سس��رفهمیک��رد.باالخ��رهکاربهجایی
میرسدکهبهپزشکمتخصصمراجعهمیکند.
پزشکبهایشانمیگویدشمامرجعتقلیدهستید
وخیلیهاطبقنظرتخصصیشماعملمیکنند.
منهمدرکارخودممتخصصهس��تموازشما
میخواهمکهدیگرسیگارنکشید.ایشانازهمان

لحظهسیگارراکنارمیگذارند.
بعدازف��وتآیتاهللحجت،پدرمتاحدود40
س��النیزنمایندۀآیتاهللالعظمیخوییدرخوی

وتهرانبود.

 خوی نگار: خود شما، هم سابقۀ حوزوی 
داری�د و ه�م با علما نشس�ت و برخاس�ت 
داشته اید. از چه کسی بیشتر تأثیر گرفته اید؟
حقیری:من16سالگیقمرفتم.نظرپدرماین
بودکهابتدابادینوش��رعآشناشوموبعدسراغ

تجارتبروم.
تاس��ال39قمبودموطیسالهای40تا42
درخویکارمیکردم.ازسال43بهتهرانآمدمو

سال46هم،پدرموخانوادهبهتهرانآمدند.
ازس��ال44ت��ا46افتخ��ارآنراداش��تمکه

ماهییکباردرمعیتآیتاهللحاجسیدعلیاصغر
صادقیخوییبهقممیرفتیمودرهردیداریدر
منزلیکیازمراجعوعلمامهمانمیشدیم.آقای
صادقیانسانیباتقوابودومننکتههایظریفو
عجیبیازایش��اندیدهام.اوبرایمنمعلماخالق

بود.
آق��ایصادقیدرهی��أتبنیفاطمهتهرانکه
متعلقبهتبریزیهاست،سخنرانیمیکرد.منهم
باپدرمبهاینهیأتمیرفتیم.گاهیهممجالس
هیأتدرمنزلخودش��انبرپامیشد.روزیبین
مراس��مقصدوضومیکند.میبیندچندنفربهاو
نگاهمیکنند.بالفاصلهآستینهاراپایینمیاندازد
وازقصدمنصرفمیشود.یکیازنزدیکان،دلیل
کاررامیپرسد.میگوید:»میخواستموضوبگیرم
بهقصدقربهالیاهلل؛وقتیدیدمعدهایمرازیرنظر
دارند،احس��اسکردمش��ایدکارمبهقصدقربت

نباشدومنصرفشدم.«
آنزم��انازخ��ویروغنحیوانیب��هتهران
میآوردم.گاهیآقایصادقیمیخواستندکهیک
حلبهمبرایایشانببرم.بعدازتحویل،دراولین
فرصتیک��همرامیدید،بالفاصلهمیگفت:»پول
روغنچقدرشد؟«مثالًمیگفتم:»215تومانو
7ریال.«تاریالآخرراحسابمیکردومیگفت:
»مشهدیمحمد!برایخودتهممنفعتیحساب

کن.«
معمولبودکهدرف��وتعلما،حداقلامضای
10نف��رازعلمایبزرگزی��راعالمیهمیآمد.نام
آی��تاهللصادقیخوییاولاس��امیمیآمدواین

نشانۀجایگاهرفیعایشانبینعلمابود.

 خوی نگار: ش�اید این ن�کات را گفتیم 
تا برس�یم به آیت اهلل قبله ای. براساس آنچه 
گفتید و دیده ه�ا و خاطرات، چه توصیفی از 

ایشان دارید؟
حقی�ری:آقایقبلهایعالِم،عامِل،باتقواست.
منکسینیستمکهبخواهمدربارۀایشانچیزی
بگوی��م.کافیاس��تای��نرابگویمک��هآیتاهلل
صادقیخوییبارهادربارۀآیتاهللقبلهایگفتهبود
وپدرمهمبارهاازوینقلقولکردهکه: »مردم 
به م�ن ارادت دارن�د و من به آق�ای قبله ای 

ارادت دارم.« 

حاج محم�د حقیرییک��یازفعاالن
اقتصادیخوشنامخوییاس��تکهازسال43
تهرانرابرایسکونتانتخابکردهاست.پدرو
پدربزرگاونیزانسانهاییمتدینوخیربودندو

ارتباطینزدیکبامراجعوعلماداشتند.
یکبارفرصتیدستدادتاباهمدرمحضر
آیتاهللقبلهایباش��یموای��نموضوعبهانهای
دستمادادکهباحقیریبهگفتوگوبنشینیم؛
گفتوگوییبایکمحور:ایمانومعنویت.شرط
ایشانبودکههرمطلبیمینویسیم،ازاونامی
نبریم،اماواقعیتچنیناستکهمقدورنبودو

نشدکهایننکتهرارعایتکنیم؛میبخشید!
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اجتماعی و شهری

پسازآخرینمهلتموعدمقررازس��ویدبیرخانۀجشنوارۀتئاترکانون
بسیجهنرمندان،9متنبهمنظورشرکتدراینجشنوارهازسویهنرمندان
وگروههاینمایش��یثبتش��د.ازاینمیان4متنازش��هرهایاس��تانو
شهرستانخویو5متننیزازسایرشهرستانهابهدبیرخانهارسالشدهبود.
هیأتبررسیدومینجشنوارۀتئاتربسیجهنرمندانباتوجهبهساختار،
اصولوفنوننمایشنامهنویس��ی،موضوع،ساختارمتناسبباموضوع،زبان
نمایش��ی،ش��خصیتپردازیوخالقیتونوآوری،ازبینمتونارس��الی5

نمایشنامهراانتخابکرد.
-ج مثل جنگبهکارگردانیآرمین حسین پور        
- پیراهن هزار یوسفبهکارگردانیحسن وهاب پور

-آخرین بت پرستبهکارگردانیحمید سعادت فر    
-دست فروشبهکارگردانیحمیدرضا حاجی رستملو

یک��یازنمایشهابهعلتبومینبودنبازیگران،انصرافخودراازحضور
درجشنوارهاعالمکرد.

سپاساولینهنرمندخلقتهستیراکهجشنوارۀتئاتربسیجهنرمندان
شهرس��تانخوی،دومینبهارعمرخ��ودراهمزمانبابهارطبیعتتجربه
کرد.نمایشهایمنتخ��بدرروزهای6و7تیرماه1392بهاجرادرآمد.این
جش��نوارهجنبۀهنریومعنویداشتهودرجهتباالبردنسطحفرهنگ
عمومیورونقبخشیدنبههنرتئاتراسالمی-ایرانیگامبرداشتهاست.این
فرصتیمجددبودتاهنرمندانمتعهدووفاداربهتعالیمقرآنواس��الم،بار
دیگرهمگاموهمراهمردمومسئوالنباشندوباآثارنمایشیدراینجشنواره
شرکتکنند.برگزیدگانجشنوارهباآرایداورانآقایان:یوسف علی دریادل،
حسن بدری فر،علی خلخالیودکتریوسف گل صنم لوانتخابشدند.

آرمین حسین پور/تقدیروتشکربهخاطرهمکاریباگروههاینمایشی
باجایزۀنقدی

بازیگرزن:زهرا عزیزی /تقدیروتشکروجایزۀنقدیبهخاطربازیدر
نمایش پیراهن هزار یوسف

بازیگر مرد
سوم:حمید س�عادت فربهخاطربازیدرنمایشآخرین بت پرست

لوحتقدیرباجایزۀنقدی

دوم:هیأتداورانانتخابینداشت.
اول:جعفر وهاب پوربهخاطربازیدرنمایشپیراهن هزار یوسفلوح

تقدیروجایزۀنقدی
تقدیروتشکرازحمیدرضا حاجی رستملوبهخاطرانتخابمتنبومیو

دستنویسباجایزۀنقدی

کارگردانی
سوم:لوحتقدیروجایزۀنقدیبهحمید سعادت فربهخاطرکارگردانی

نمایشآخرین بت پرست
دوم:هیأتداورانانتخابینداشت.

اول:لوحتقدیروجایزۀنقدیبهحس�ن وهاب پوربهخاطرکارگردانی
نمایشپیراهن هزار یوسف


دبیرجشنوارهضمنتقدیروتش��کرازفرماندهیمحترمسپاهپاسداران
شهرستانخویومسئولکانونبسیجهنرمندانسرهنگکریم عدالت فر،
سرهنگعلی حیرانی،سرهنگ عیوضلو،دکتررضا دهقانی،معصومه 
کریمی،منور محمدلو،محبوب حس�ن زاده،بایرام علی موسی خانی،
رضا بنیادی،داود اقدم،آرمین حس�ین پور،حسین محمدلو،حمید 
علیلو،امیر طالبیوشورای اس�المی شهر،شهرداریمحترمو اداره 
فرهنگ وارش�اد اسالمی خویکهدس��تیاریوهمکاریدادند،توفیق

همگانراازخداوندمنانخواستاراست.


جشنواره ای برای هنر و معنویت

برگزاری دومین جشنوارۀ تئاتر کانون بسیج هنرمندان خوی

دل
ریا

ی د
عل

ان 
لط

س
ی 

خو
ن 

دا
رمن

 هن
یج

س
ن ب

انو
ر ک

ئات
ۀ ت

وار
شن

ن ج
ومی

ر د
دبی

ش
رو

ت ف
دس

ف
وس

ر ی
هزا

ن 
راه

پی

شماره  11 19
مرداد 1392



فرهنگ و زندگی
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پیشآم��دهکهکس��یرادرنگاهاولگف
ببینیدوحسمثبتیبهش��مادس��تبدهد.
حجت االسالم احمد شرفخانیازاینگونه
افراداس��ت:مدیریتوانمن��د،مبلغیفعالو
انسانیحساسوخونگرم.تنوعفعالیتهادر
حوزۀمدیریتیایش��انبسیارگستردهوقابل
توجهاست،بهخصوصاگربدانیمبسیاریاز
اینفعالیتهادرزم��انمدیریتخوداوآغاز

شدهاست.
ای��نگفتوگوازدوجه��تبرایماجالب
بودوامیدواریمبرایشماهمخواندنیباشد:
اول-آشناییبایکهمشهریدیگرکهمدیری

کارآمدوموفقدرسطحکشوراست؛
دوم-شناختبیشترفعالیتهایسازمان
اوقافوام��ورخیریهکهمیتواندآگاهیهای

خوبیبهافرادبدهد.

سعی کرده ام 
همیشه به روز باشم
گفت وگو با حجت االسالم احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

 خوی نگار: عالقۀ ش�ما به فعالیت های 
فرهنگی و تبلیغی، زمینه ای خانوادگی دارد 
یا به دالیل دیگ�ری باز می گردد؟ حضور در 
قم و تحصیل در مدرسۀ حقانی چه نقشی در 
گرایش ها و عالیق شما داشت؟ شم مدیریتی 

را از کجا و چگونه به دست آورده اید؟
ش�رفخانی:پدرمازروس��تایسیوانبودکه
بعدهابهخویومنطقۀشهانقمهاجرتمیکند.
یکخواه��ردارمویکبرادربزرگترداش��تمو

خودمفرزندآخرهستم.
درای��امتحصیالتمدرس��هایه��معالیقو
فعالیتهایفرهنگیداش��تم،امازمینۀاینگونه
فعالیتهادرقمتقویتشد.ازدورانتحصیلیبه
رشتههایهنریعالقهمندبودم.درخوشنویسی
مدرکخ��وشدارم،حتینمایشبازیکردهامو
زمانیهمبانقاش��یرنگروغنمشغولبودم.از
هماندوراندبیرستان،فعالیتهایهنریباعث

میشددربرنامههایانجمناسالمی،بهاصطالحجلویچشمباشم.
اززمانحضوردرحوزۀعلمیههمسعیکردهامفعالباشموحلقههاییراایجادکنم.بعدازمدرسۀ
حقانیهم،حدود4سالگروهتبلیغیداشتمکهاالنهمفعالاست،امامنبیشترنقشپشتیبانیدارم.
کتابهایمدیریتیزیادیخواندهامودردورههایمدیریتیمتعددش��رکتکردهام.االنهمدورههای
مدیریتیراتدریسمیکنم.جهتگیریمنهمیشهدرزندگی،فرهنگیبودهاست.مدرسۀحقانیهم
مارامدیربارآورد.ساختارمدرسهطوریبودکهازمامسئولیتمیخواستوخودمهماینعالقهمندی
راداش��تم.من6س��الدرمدرسۀحقانیقمدرسخواندمودرهمینمدرسه،مسئولیتهایفرهنگی
واجراییداش��تم.ازپایۀ3طلبگیمس��ئولیتکانونبسیججوانانخویرابهمنمحولکردند.درایام
تابس��تانب��رایحدود800دانشآموزبرنامههایفرهنگ��یرادرقالبگروهیبهنامجمعیازطالبو
دانش��جویانبس��یجیاجرامیکردیم.دردارالقرآنمکتبالنبیوسایرکانونهایفرهنگیخویروزانه

حداقل5ساعتتدریسدرزمینههایقرآن،احکاموتفسیرداشتم.

خوی نگار: پس فرصت خوبی بود تا عالیق فرهنگی خود را در شهر زادگاه تان دنبال کنید. 
تبعات دیگر این حضور چه بود؟

ش�رفخانی:تاسال79ارتباطمنباخوی،بهخصوصدرایامتابستانمستمربود.درکنارتدریس
وفعالیتهایتبلیغی،برایتربیتنیرویفعالوارزش��یکهبتواننددرآیندهبرایخویمؤثرباش��ند،
برنامهریزیکردهبودیم.دانشآموزاننخبهراشناساییوجمعمیکردیمودرطولسالهمباآنهاارتباط

داشتیم.تعدادیازاینجواناندرسالهایبعدواردحوزهشدند.
عالوهبراین،اقداماتفرهنگیدیگریرادنبالکردیمکهنمونۀآنتشکیلنمایشگاههاییدرمسجد
مطلبخانبود.س��ال74اولیننمایش��گاهشهدابهنام»شورآفرینانعشق«ودرسالهایبعد،دومین

و  نیروی فعال  برای تربیت  در خوی 
ارزشی که بتوانند در آینده برای خوی 

مؤثر باشند، برنامه ریزی کرده بودیم
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احمد ش�رفخانیدر20ش��هریور1355شدرش��هانقبهدنیاآمدهاست.دورههای
تحصیلیرابهترتیبدرمدارسابتدایی15خرداد،راهنماییشهیدس��المتبخشودبیرستان
شهیدمدنیسپریکردهاست.درسال1371واردحوزۀعلمیۀنمازیخویشدهوبعدازیک

سالبهقممهاجرتکردهودرمدرسۀحقانیادامۀتحصیلدادهاست.
ویازهمانایامتحصیل،مسئولیتهاییرابرعهدهگرفتهودرزمینههایفرهنگیوتبلیغی
فعالیتچشمگیریداشت.حضورفعالاودربرنامههایفرهنگیایامتابستاندرخوی،ازجملۀ

اینفعالیتهاست.
بعدازاتمامدروسس��طح1و2مس��ئولیتهایدیگریرادرحوزههایفرهنگیوسیاسی
عهدهدارمیشود.درسال1388بهسازماناوقافوامورخیریهمیآیدوازاسفندماههمینسال،
بهعنوانمعاونفرهنگیواجتماعیانتخابوزمینهس��ازتحولیجدیددرفعالیتهایسازمان

میشود.
ش��رفخانیدرسال1379ازدواجکردهودوفرزنددارد.اوطیسالها،رتبههاوجوایززیادی
راکس��بکردهکهازجملۀآخرینهامیتوانبهانتخاببهعنوانمدیربرترس��ازمانوبرگزیدۀ

همایشارتقایکیفیتمحصوالتفرهنگیدرسالجاریاشارهکرد.
برادرش،رحمانشرفخانیازشهدایگرانقدردفاعمقدساستکهدر18فروردینسال66

درشلمچهبهشهادترسیدهاست.

نمایشگاهش��هدابهنام»خوننامۀعشق«وسال
79همس��ومیننمایشگاهراباعنوان»ازبعثتتا

ظهور«راهاندازیکردیم.
پیگی��راولینیادوارۀش��هدایخ��ویبودیم،
هرچندکهبهنتیجۀموردنظرنرسید،ولیبعدها
لش��کرعاش��ورااینکارراانجامداد.البتهیادوارۀ

شهدایشهانقرااجراکردیم.

 خوی نگار: صحبت به شهدا رسید. فکر 
می کنید در خ�وی جای چ�ه کارهایی برای 

شهدا خالی است؟
ش�رفخانی:درزمینۀش��هداکارهاییانجام
شده،ولیقوینبودهاند.میشودبهترکارکردواز
اقداماتکلیشهایخارجشد.وصیتنامۀبعضیاز
شهدا،درنوعخود،دایرةالمعارفمحسوبمیشود.
زندگینامۀتعدادیازشهداقابلیتداستانیدارد؛

چهدرقالبفیلموچهدرقالبکتاب.

 خوی نگار: تحصیل در مدرس�ۀ حقانی 
تا چه س�الی به طول انجامید؟ بعد از آن چه 

فعالیت هایی داشتید؟
شرفخانی:درسال79ازمدرسۀحقانیخارج
ش��دم.بعدازآنبهمدت3سالمسئولسیاسی
مرکزبس��یجروحانیونحوزهه��ایعلمیهبودم.
س��ردبیریهفتهنامۀسراس��ری»بصیر«راهمبر
عهدهداشتم.سپسدوسالهمکارشناسمسئول
سیاس��یتیپ83امامجعفرص��ادق)ع(بودمکه
تیپیمتش��کلازروحانیونرزمی-تبلیغیاست.
همزمانقائممقامپژوهشیمؤسسه»لوحقلم«هم
بودم.البتهایناشتغاالتحالتاداریوکارمندی
نداش��توهمانایامهممشغولتحصیلبودمو
کارهایتبلیغ��یراانجاممیدادم.صبحهاکالس
میرفتموبعدازظهرهاهمبانهادهایمورداشاره

همکاریمیکردم.
س��ال84واردادارهکلفرهنگوارشاداسالمی
قمشدموتاسال88معاونفرهنگی-هنریبودم.
دراینمدتمسئولیتصدورمجوزنشرکتاببا
منبودکهمجوزنشر52هزارجلدکتابراامضا
کردم!س��اختارصدورمجوزکتابراتغییردادمو
اینباعثشدوزارتخانههمبهفکرتغییراتیبیفتد
ومنه��مدرگروهتدوینآییننامۀنش��ر،نقش
داش��تم.دبیرجش��نوارههایگوناگون��یازقبیل:
طلیعۀظهورکریمۀاهلبیت،نمازونیایشازنگاه

دوربین،بانوانقموغیرههمبودم.

 خوی نگار: و باالخره به سازمان اوقاف و 
امور خیریه آمدید...

مدیری��ت دورۀ در 88 س��ال ش�رفخانی:

حجتاالسالممصلحیبهعنوانقائممقاممعاونتفرهنگیوارداوقافشدم.باوزارتایشان،حجتاالسالم
علی محمدی،نمایندۀولیفقیهورئیسسازمانشدند.دراسفند88منهممعاونفرهنگیسازمان
شدمکهعنوانمعاونت،بعدبهفرهنگیواجتماعیتغییرکرد.ازهمانسالدراینمسئولیتهستم،اما

باتغییراتوتحوالتانجامشده،ازسال91حیطۀوظایفوفعالیتهاگسترشپیداکردهاست.
درکشور4مجموعهتولیتخاصدارند:آستانقدسرضوی،حرمحضرتمعصومه)س(،شاهچراغ
وحضرتعبدالعظیمحسنی.غیرازاین4مورد،همۀمجموعههایوقفزیرنظرسازماناوقافوامور

خیریهقراردارند.

 خوی نگار: برای آشنایی بیشتر خوانندگان با گسترۀ فعالیت های معاونت زیر نظر شما، 
خوب است به اختصار توضیحاتی بدهید.

ش�رفخانی:حتیاگربخواهمبهاختصاربگویمبازهمطولمیکش��د،اماس��عیمیکنمچارچوب
وظایفس��اختاریراتوضیحدهم.معاونتفرهنگیواجتماعی3ادارهکلداردواداراتیتحتنظرهر

کدامفعالیتمیکنند.
*ادارهکلامورفرهنگیشاملادارات:ترویجفرهنگوقف/فرهنگیبقاعمتبرکه/نشر.

وظایفاینادارهکلبس��یاروسیعاستومواردیازقبیل:نهادینهسازیفرهنگوقف،مدیریتبقاع
متبرکهبانگاهقطبفرهنگیش��دن،برگزاریکنگرههایبزرگداش��تائمهوامامزادگان،اجراینیات

فرهنگیموقوفات،چاپونشروتجهیزکتابخانههایمرتبطراشاملمیشود.
مافقطدرطولسال91حدود8میلیونشمارگانچاپکتابداشتهایم.سازماندوچاپخانۀبزرگ
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داردوع��الوهبرکتاب،مجالت،
ماهنامههاوفصلنامههایینیز

چاپمیشوند.
مؤسس��ات ادارهکل *
خیری��هوام��وراجتماعی
ش��املادارات:مؤسسات
خیری��ه/اموراجتماعی
/مشارکتهایمردمی.
ادارۀاموراجتماعی
اجراینیاتوافقین
ام��ور عرص��ۀ در
اجتماع��یرادنب��ال
میکند.جالباس��تبدانید
ما700نوعنیتوقفداریم
ک��هدامنۀگس��تردهایاز
امورماننداقداماتخیریه
ت��اازدواجوکم��کبه
در را بیسرپرس��تان
ادارۀ ب��رمیگی��رد.
ی کتها ر مش��ا
ع��الوه مردم��ی،
هی��أت نص��ب ب��ر
امن��ایامامزادگانوبق��اعمتبرکه،جذب
مش��ارکتهادربخشبقاعومساجدراپیگیری
میکند.دبیرخانۀپشتیبانیمساجدکلکشورهم

درسازمانمستقراست.
درکلکش��وربیشاز127هزارموقوفهداریم
وش��ایدهرموقوفهرقباتونیاتمتفاوتیداشته
باش��د.ازنظردرآمدی،موقوف��اتتهرانرتبۀاول
استوخراسانرضویوفارسدررتبههایبعدی

قراردارند.
*ادارهکلاعزاممبلغکهدرقممستقراستو

شاملادارات:آموزش/جذبوگزینش/مبلغانبومیمیشود.
اینادارهکلبیشاز9هزارپروندۀتبلیغیبرایروحانیوناعزامیازحوزۀعلمیۀقمدارد.درسال،بیش
از8هزارمبلغدرمناسبتهایگوناگوناعزاممیشوند.درعرصۀتبلیغهمبهطورمستمربرنامههای

آموزشیوعلمیداریم.
*عالوهبر3ادارهکل،دفتربرنامهریزیونظارتو3مرکزنیززیرنظرمعاونتفعالیتمیکنند:مجتمع

فرهنگیوپژوهشی،مرکزتربیتمربیحفظقرآنومرکزآموزشمجازیحفظقرآن.

 خوی نگار: در ایران س�االنه مسابقات قرآنی متعددی در سطح ملی و بین المللی برگزار 
می شود. متولی همۀ مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه است؟

شرفخانی:بله!درساختارجدیدسازمانواینمعاونت،مرکزامورقرآنپیشبینیشدهاست.سازمان
اوقافجزونهادهایپیشکسوتدربرگزاریمسابقاتازمرحلۀشهرستانیتابینالمللیاستودرسال،
1624مسابقهبرگزارمیشود.مسابقاتکشوریوبینالمللیبامدیریتمرکزامورقرآناجرامیشوندکه

درکلجهانجزوبهترینمسابقاتوبزرگترینرویدادقرآنیجهاناسالماست.
درمجموع16کشورمسابقاتبینالمللیدارندکهمالزیبا53سالسابقه،پیشرواستوایراندورۀ
سیامرابرگزارکردهاست.امسالدرایران75کشورشرکتکردند،درحالیکهدرمسابقاتکشورهای

دیگربهاینتعدادنمیرسد.
درمسابقاتکشوریازخویقاریانخوبیداشتهایم،امابهمرحلۀبینالمللینرسیدهاند.افتخارامسال
آذربایجانغربیآقایوکیلیازارومیهبودکهنفراولمسابقاتبینالمللیدررشتۀقرائتشد.درسال89

همآقایمحمدنژادازارومیهدررشتۀحفظ،نفراولمسابقاتبینالمللیبود.
عالوهبرمسابقات،محافلانسباقرآنباحضورقاریانبینالمللیوقاریانیازمصرهمهسالهبرگزار
میشوند.برگزاریجلساتتفسیر،آموزشهایعمومیوطرحملیتربیتحافظقرآننیزبااینمعاونت

است.سالگذشته238هزارحافظقرآنداشتیموبرایامسال280هزارنفرپیشبینیشدهاست.

 خوی نگار: تحصیالت را که قطع نکرده اید؟
ش�رفخانی:س��ال80وارددروسخارجفقهشدمودردروسآیاتعظام:فاضللنکرانی،سیداحمد
خاتمی،مکارموسبحانیشرکتکردم.االنهمدرکنارفعالیتهایاجرایی،حدود3سالاستکهدر

درسخارجفقهمقاممعظمرهبریشرکتدارم.

 خوی نگار: تا جایی که دیده ایم، شما از تکنولوژی روز هم به دور نیستید و خیلی هماهنگ 
با اقتضائات زمان زندگی می کنید.

شرفخانی:هیچموقعایستاوروزمرهزندگینکردهام.هرکجابروم،سعیمیکنمدرمجموعهتغییرو
تحولیمثبتایجادکنم.هرجاهمکهاحساسکردهام،کارالزمانجامشده،جایمراتغییردادهام.هرکجا
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مسابقه
با پاسخ به سؤال زیر

 در مسابقۀ ماهنامۀ خوی نگار شرکت کنید:

بزرگ ترین واقف خوی چه کسی است؟ از موقوفه های او 
دو مورد را نام ببرید.

پاس��خصحیحراحداکثردر12کلمهت��ا  1392/06/25به
سامانۀپیامکوتاه30006256ارسالکنید.

به3نفرازکسانیکهپاسخصحیحبدهند،بهقیدقرعهجوایز
ارزش��مندیازطرفمعاونت اجتماعی و فرهنگی س�ازمان 

اوقاف و امور خیریه اهداخواهدشد.

پاسخصحیحاینسؤالرادرشمارۀبعدیماهنامۀخوینگاربخوانید.

2

پاسخ صحیح مسابقۀ شمارۀ 1 )خوی نگار 34(
هیچگونهمادۀنگهدارندهوموادشیمیایيدرفرآیندتولیدکنسرو
ماهياستفادهنميشودوموادتشکیلدهندۀآنروغنونمکاست،
توصیۀاکیدایناستکهروغنداخلکنسرودورریختهنشدهومورد

استفادهقرارگیرد.

مسئولیتیگرفتهام،وقتزیادیرویآنگذاشتهام.االنهم90درصد
کارهاییکهدراینمعاونتانجاممیشوند،جزواولینهایسازماناست.
درزندگیشخصیهمسعیکردهامهمیشهبهروزباشم.منازاولین
وبالگنویسهامحسوبمیشوموازسال79وبالگداشتهام.االن،هم
سایتدارموهموبالگوحتیوبالگهاییدردورانگوناگونداشتهام
ودارمکهبهاسممننیست.سعیمیکنمبهزبانجوانانباآنانارتباط

بگیرم.
اگریکروزاینترنتنداش��تهباش��م،برایمیکسالمیگذرد.تبلت
همیشههمراهمناستوبهطورمستمرازآناستفادهمیکنم.فقط3
هزارجلدکت��ابدرتبلتوجوددارد.نرمافزارهایزیادیدرزمینههای
علومانسانی،مدیریتیوعلمیدارم.سعیکردهامهمیشهباعلمروزآشنا
شوم.حتیممکناس��تبرایموضوعیکالسنروم،اماآنقدرکلنجار

میرومتایادبگیرم.
هرکجارفتهام،اتاقفکرراهاندازیوکارمرابانوشتنچشماندازشروع
کردهام.درهمینسازماناوقاف،طرحجامعنهادینهسازیفرهنگوقف
رانوشتیم.ازاولانقالبتاسال89هرسالبهطورمتوسط200وقف
جدیداتفاقمیافتاد،درحالیکهاینرقمدرسال91بهدوهزارمورد

رسید.

 خوی نگار: به طور معمول، س�ؤال آخر ما به خوی می رسد! 
شما چه حسی نسبت به خوی دارید؟

ش�رفخانی:خویش��هریاس��تکهبهح��قعناوی��ندارالصفاو
دارالمؤمنینبهآنتعلقگرفتهاس��ت.درخویاحساسآرامشیبهمن

دستمیدهدکههیچجایدیگرغیرازقم،چنیناحساسیندارم.
فرزندان��مهمخیلیبهخویوقمعالقهدارند.پدرومادرمدرخوی
زندگیمیکنندوس��اکنمنطقۀش��یخنواییهستند.همیشهگفتهام،
نیرویانس��انیکهسرمایۀخویمحسوبمیش��ود،درمنطقهازنظر
اس��تعداد،اخالق،منشوابعادگوناگونبینظیراست.دوستیتبریزی
دارمک��همیگفت:»خوییهاهرکجابرون��د،تحولایجادمیکنند،اما
نمیدان��مچراوقتیکن��ارهمقرارمیگیرن��د،نمیتوانندبههمگرایی
برس��ند!«اوگاهیازمنمیپرس��د:»درحالیکهخوییهایخارجاز
استان،جزوبهترینمدیرانکشوریهستند،چرادرخویبایدبعضیاز

مسئوالنغیرخوییباشند؟«
بهنظرمیکیازعللیکهباعثشدهخویبهجایگاهاصلیاشنرسد،
عدمهمگراییووحدتاستوبهاینترتیب،ازظرفیتهایموجودبه
خوبیاس��تفادهنمیش��ود.منهرجارفتهام،حضورمؤثریازخوییها
دی��دهام.چندیپی��شدراصفهانبودم.پروژۀمصالیاینش��هرجزو
پروژههایمهمخاورمیانهاست.رئیسپروژهطرحراتوضیحمیداد.دیدم

لهجهاشترکیاست.پرسیدم:»اهلکجایی؟«گفت:»اهلخوی!«
نمون��ۀاینموضوعدرمالزیونج��فوجاهایدیگرهمپیشآمده
اس��ت.درایرانهم،درصداوس��یما،دانش��گاههاوخیلیجاهایدیگر،
خوییهایموفقیحضوردارن��د.درحوزههم،طلبههاوعلمایخویی

شاخصهستند.

هیچ موقع ایستا و روزمره زندگی نکرده ام. هر کجا 
بروم، سعی می کنم در مجموعه تغییر و تحولی مثبت 

ایجاد کنم.

جوایز این مسابقه از طرف شرکت صنایع غذایی دستپخت 
مادربزرگ که در حال حاضر برنامۀ اصلی آن تولید کنس�رو 
ماهی اس�ت، اهدا می ش�ود. مهندس غالمرضا بهاری که در 
شمارۀ پیشین ماهنامۀ خوی نگار به معرفی فعالیت های ایشان 
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جیمز موریه در خوی 
شرح دارالصفای خوی در حدیث دیگران- 4

تاریخ دیروز و امروز

دی
عی

ر س
صغ

ی ا
عل

جیم�ز موری�هب��انوش��تنکت��ابمعروف
»حاجی بابای اصفهانی«نش��اندادهاس��تکه
همانن��داغلبهممیهنانخود،ب��ادیدۀتحقیرو
تمس��خربهکشورمانگریستهاس��ت،امابادیدن
شهرخویومشاهدۀاطرافسبزوخرمآنبهسر
شوقآمدهوزبانبهتوصیفگشودهاست.ترجمۀ

قسمتهاییازنوشتۀاورابهاتفاقمیخوانیم:
»دشتخویکهپهنایآنازشمالبهجنوب
5می��لودرازایآن10میلاس��ت،غنیترینو
حاصلخیزترینمنطقهایبودکهدرایرانمیدیدیم.
زمینه��ایای��نش��هرسرتاس��رپوش��یدهاز
گندمزارهایوسیعاست.تنهااینجاوآنجا،درختان
بلن��دیک��هازاطرافباغهاس��رب��هدرآوردهاند،
چش��ماندازگندمزارهاراازنظرپنهانمیکرد.سر
راهبهیکیازاینباغها،کههمازنظرصفاوزیبایی
وهمبهعلتداش��تندرختانمیوۀفراوانوپربار
بس��یارمعروفبود،واردش��دیم.اینباغدرسمت
چ��پجاده)موریهازتبریزوازراهقدیمیتس��وج
بهخویمیآمدهاست(ودرفاصلۀتقریباًدومیلی
ازدیوارهایش��هرواقعاستودرختانبهدستور
حسین]قلی[خان]دنبلی[حاکمشهردردوران
آغامحمدخانکاش��تهش��ده،امااکنونمتعلقبه

حکومتاست.
باغدارایخیابانزیباییاس��تکهدردوسوی
آندرختانچنارکاشتهاندواینخیابانبهخانهای
ییالقیمنتهیمیشودوس��اختمانآنبرباالی
زمینمرتفعیکهاز6مهتابیطبقهطبقهتشکیل
ش��ده،احداثشدهاس��ت.ازطبقاتهرمهتابی،

آبش��ارزیباییکهآبآنراازطریقمجراهاییاز
کوهس��تانهایمجاورآوردهاند،س��رازیرمیشود.
اماس��اختمانباغ،درموقعبازدیدماروبهویرانی

گذاشتهبود.
دوطرفراس��توچپخیابانراانواعدرختان
میوهوسطحزمینباغراجایجایعلفهایزیبا

پوشاندهبود.
ازس��اختمانب��اغوازخاللدرخت��انچنار،
سرتاسرناحیۀخویبهخوبینمایانبودوایندر
واق��عزیباترینمنظرهایبودکهمندرتمامایران
آنرادیدم.ازحقنبایدگذشت،چناردرختواقعاً
باشکوهیاست.تنهاشازپوستییکپارچه،نرمو
سفیدتشکیلمیشود.شاخوبرگآن،بهصورت
سبزروشنوبسیارشاداست.البتهچنارهایاین
باغهنوزبهرش��دکاملنرسیدهبودندورویتنۀ
آنهاذکرمذهبی»یاعلی«-کهاحتماالًبهنش��انۀ
ابراززهدوتقویازسویمؤمنانیکهازاینبهشت
کوچکدیدنکردهبودند،کندهشدهبود-بهوضوح

خواندهمیشد...1«
بان��یاولیۀباغیکهجیمزموریهبااینش��ورو
شیفتگیبهتوصیفشپرداختهاست،امیراحمدخان
دنبلیوبعدپسرشحسینقلی خانبود.اینباغ
ابتدابه»باغدلگش��ا«شهرتداش��ت.آثاریازآن
بانامهای»داغباغی«و»طبقهباغ«تاس��الهای
اخیرباقیبودوبعدمحدودۀآندراختیارپادگان
خویقرارگرفت.فتحعلی خان صبا،ملکالشعرای
فتحعلیش��اه،در»شاهنامه«خود،ضمنتوصیف
ضیافتباشکوهیکهمرحومحسینقلیخاندنبلی،
بهافتخارآنش��اهقاجار،درهمانباغبرگزارکرده
بود،ابیاتمفصلیسرودهکهدوبیتشدروصفباغ

دلگشاچنیناست:
چو فردوس بودش یکی تازه باغ  

که زان در دل ماغ فردوس داغ
یکی کاخ بودش سزاوار شاه  

سر کنگره اش بر گذشته ز ماه...

لطفعلی بی�گ آذر بیگدل�یش��اعروادیب

معروفق��رندوازدهمهجرینی��زقصیدهایدر
124بیتبامطلع:

چو مهر باختری هم چو ماه کنعانی شد
 از فسون زلیخای چرخ زندانی

س��رودهاس��توبعدازمقدمهایدروصفاین
باغمیگوید:

تبارک اهلل از این قصر و حبذا زین باغ 
که کرده حاجب او قیصری و روحانی...2

چندس��الپ��سازضیافتحس��ینقلیخان،
محمدرحیممی��رزا،فرزندش��اهزادهعباسمیرزا
نایبالس��لطنهکهحاک��مخویب��ودوفرزندش
دارابمیرزا،ازفرخخانامینالدولهغفاری،س��فیر
کبیرایراندراستانبول،دراینباغپذیراییشایانی

کردهاند.3
موریهآن��گاهازتوصیفبرجوب��ارویخویهم

غفلتنکردهاست:
»دورخویحصاریکش��یدهشدهواینحصار
مجهزبهچن��دبرجوبارواس��ت.س��اختماناین
برجوباروها،باساختمانبرجوبارویسایرشهرهایی
ازاینقبیلکهمندرای��راندیدهام،تفاوتکلی
دارد.جلوخانبرجهابهش��کلس��هگوشبناواز
پشتبهنوعیساختماناستحکاماتیمتصلشده
است.]اینشهر[4دروازۀسنگیداردکهازتمامی
دروازههاییکهدرشهرهایدیگردیدهام،بسیاربهتر
وگیراتراست.درداخلحصارشهر،20مسجدو6
حماموجوددارد.میگویندکهداخلاینمحدوده
10هزارخانهوجمعیتیدرحدود50هزارنفر-که

اغلبآنانارمنیهستند-جاگرفتهاست...4«
دربارۀجمعیتآنروزخویایننکتهراناگفته
نبایدگذاشتکهسروانجیمزساترلندنقشهبردار
هیأتسرهارفوردجونز،جمعیتخویرادرهمان
سالها25هزارنفرتخمینزدهاستکهاینرقمبه

حقیقتنزدیکتراست.
س��خنانموری��هدرب��ارۀخ��ویهن��وزتمام

نشدهاست:
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»مس��لماناندرمحلۀخاصیس��اکنهستند.
خاکزمینخویبهقدریحاصلخیزوپرمحصول
استکهاینشهروحولوحوشش،ساالنهمعادل

100هزارتومانبهخزانۀدولتمالیاتمیدهد.
هوایخوی،بهعلتموقعیتجغرافیاییخاصی
کهدارد،ازتبریزگرمتراس��ت.]موق��عورودما3
ژوئن،13خرداد[،تمامیگلهایسرخدرسرتاسر
ش��هرغرقگلبودند،درحالیکهدرتبریزحتی
غنچۀنیمش��کفتهایهمبهندرتدیدهمیشد.8
روزبعدایندش��ت،احتماالًرنگسبزسرتاسری
خودراازدستخواهددادوبارسیدنخوشههای
گندم،همهجارنگطالبهخودخواهدگرفت...5«

جیمزموریهبهرغمدعوتواصرارنجفقلیخان
دنبل��یدامادعباسمی��رزانایبالس��لطنهکهدر
آنزم��انحاکمخ��ویبود،درخان��ۀاونمیماند
وروزچه��ارمژوئنبرایپیوس��تنب��هافرادیکه
نایبالسلطنههمراهشانکردهاست،بهسوی»پره«
یافیرورق،دهکدۀبس��یارخوشآبوهواییدردو

فرسخیخویحرکتمیکند:
»س��حرگاهآنروزیکیازمطبوعترینروزهای
هوایبهاریبود،حالونشاطخاصیراکههنگام
عب��ورازجلگۀزیب��ایخویدرس��راپایوجودم
احساسمیکردم،همیشهباحقشناسیتمامبه
یادخواهمداشت.آنروز،هواومناظرطبیعتناب،
چناننشئهبیغلوغشوسرمستیبیپایاندردل
منایجادکردکهباروحیسرشارازعشقوعرفان،

بهخالقاینهمهزیباییاندیشیدم.
دردوروبرمنهرچهبود،همهنشانهایازغایت
زیباییومظهرفراوانینعمتبود.کوهس��تانهاتا
آننوکقلهشان،سرتاس��رسرسبزبودند.پستی
وبلن��دیآنه��ا،درفاصلههایمعینیبافرش��ی
ازگله��ایوحش��یکهرنگهایش��ادوزندهای
داشتند،بهزیباییآراستهشدهبود.درفاصلۀکمتر
ازدومیلیخویمجموعۀمهمیازخانههاوباغها
توجهمارابهخودجلبکرد.اینمحلهکهازتوابع
شهراست،محلۀبسیارپرجمعیتیاست.نهریکه
آبآنازکوهستانهاسرچشمهمیگرفت،ازوسط
اینمحلهمیگذشت.درانتهایشمالیایندهکده،
دوس��تونآج��ریدیدهمیش��ود.میگوینداین
ستونهامربوطبهمقبرهیایادگاه»مالیی«تبریزی
موس��ومبه»شمس«اس��تکهمردیاهلدانش

وشاعری!معروفبود...6«
معلوممیش��ودجیمزموریهباوجوداطالعات
وسیعیکهدربارۀایرانداشته،عارفپرآوازهومراد
موالنا،شمس تبریزی رابهدرستینمیشناخته
اس��ت.اینهمش��نیدنیاس��تکهسیاستمدار
دنیادی��دهایمانندموریه»ارابۀچرخدار«راهمدر

ایران،اولینباردرخویمیبیند:

»...دراینسویتبریز،همچنیندرقسمتهایی
کهماموقعآمدنازآنجاهاگذش��تیم،روستاییان
بارخودراپش��تگاوه��احملمیکنندواغلباز
اینحیوانبرایس��واریهماستفادهمیکنند.در
پ��ره،اولینارابۀچرخداریراکهدرایرانمیش��د
دید،دی��دم.البتهمنظورمارابهایاس��تکهروی
آنتوپس��وارنمیکنن��د.اینارابه،عیناًش��بیه

ارابۀترکهابود...7«
منطقۀخوشآبوهواوهمیشهخرمفیرورق،
بیشازهرجایدیگردرخویموردپس��ندموریه

واقعشدهاست:
»پره،دهستانبسیارقشنگیاستودرقسمت
سراشیبیتپههاییکهطبقۀپایینکوههایمجاور
راتش��کیلمیدهند،واقعاست.درقلۀاینتپهها،
قلعۀقدیمیچهارگوش��یکهدرح��الحاضربه
صورتویرانهایدرآمدهاس��ت،دیدهمیش��ود.در
مجاورتپرهدهکدههایپسکوزیوهقراردارند...8«
تصورنمیرودکهدرزمانما،ازقلعۀمورداشارۀ
موریه،اثریباقیماندهباش��د.موریهدرسفردوم
خ��ودبهایران،ک��هدرژوئنس��ال1813)محرم
1228(ب��رایب��اردومازخویدیدنک��رده،در
سفرنامۀبعدیخود9مطالبتازهایدربارۀاینشهر
آوردهوبیشتربهمسائلکشاورزیپرداختهاست:

»دریکمژوئن،پسازگذشتنازفرازکوههای
بس��یارخردخردبهسویدرۀخویسرازیرشدیم.
سرشاریآبوخاکوچراگاهمردمانخویباهیچ
جایمشابهآندرایرانیادیگرکشورهاسنجیدنی
نیست...بیش��ترگندم،پنبهوبرنجمردمکشوراز
اینجابهدستمیآید.سفتوسختیخاکشچنان
اس��تکهگاهبرایشخمزدنتا10جفتورزگاو
میخواهد.هنگامشخمزدنبنابهتعدادگاوها،دویا
سهمردروییوغنشسته،غریوزنانگاوهارابهرفتن
وامیدارند.بانگوغریواینمرداندرخاموشیو
آرامشصبحگاهیازراهدوربسیارگوشنوازاست.
کارآییخیشهایاینجاازهمتاهایآندرجاهای
جنوبایرانبیشتراستکهبیگمانتااندازهایاز

شخمبهتروآببیشتراینسرزمیناست.
چادرهایمانزدیکباروهایشهربرافراشتهشد
وپیشازرسیدنبهاردوگاه،پیادهنظامقرمزپوش
بهپیش��وازماآمده،سالمنظامیداد.حاکماینجا
فتحعلیخانفرزند»ریشسفید«ایلقاجاراست
کهبهبهانۀخویشاوندیباپادشاهازپیشوازایلچی
یادیدارشبااوخودداریمیکرد.امانزدیکیهای
پسینیکس��ینیکاهوودوس��ینیشیرینیو
اندکیگلهمراهباسخنانیزیبا!نزدایلچیگسیل
داشت.ایلچیباخردهگیریدرستبرشیوۀرفتار

بیادبانۀاوازپذیرفتنارمغانهایشتنزد.10«
منظورازفتحعلیخان،فتحعلیخانقاجاردولو،

کهخودریشسفیدایلقاجاروپدرزنفتحعلیشاه
ونیایمادرینایبالسطنهبودوبهعلتاهمیتی
کهخویازنظرلشکرکشیدرجنگایرانوروس
داشت،درسال1226بهسمتبیگلربیگیخویو
سلماسانتخابشدوتاسال1237دراینسمت
باقیبود11وایلچییاوزیرمختارانگلیسکهدراین

سفرهمراهموریهبود،سرگوراوزلینامداشت.
آنگاهموریهبهتماشایمنارشاخآهودرخوی،

کهدرمجاورتآرامگاهشمساست،میرود:
»پس��ینگاهبرایدیدارازدوکلهمنارکهیادگار
شکارویژۀشاهاسماعیلاس��ت،رفتیم.میگویند
شاهاسماعیلروزیش��ماریانبوهازبزانوحشی
راش��کارکردهاس��ت.بهفرماناوکاس��ههایسر
ش��اخدارآنهارادرگرداگردایندوس��تونآجری

کارگذاشتهاند.
کسانیکهزودباوریکمتریداشتند،میگفتند
ای��نکلههاکاریکس��الش��کاربودهاس��تکه
درس��تترمینماید.هرچن��دمیگویندگلههای
بزوآهودرکوهس��تانهایشمالیخویچندان
فراواناس��تکهازش��مارهافزوناست.اینهردو
کلهمنارازجاینخس��تینخودکجش��دهاستو
زمینلرزۀس��ختدیگربیگمانآنهارابهیکباره

بهخاکمیافکند...12«
مدتهاس��تک��هازآنکلهمنارهایکمنظیر،
ک��هروزگاری،3واح��ددرکنارهمبود،تنهایکی
س��المماندهاست.اکنونبایدبهشدتمراقببود
کهدستکماینمنارزیبایسوم،کهدرواقعنماد
چشمگیریازشهرستانخویاست،ازهرگزندی

درامانبماند.

پی نوشت ها
1.ترجمهازمتنفرانس��ویکتاب»سفریبهایران،
ارمنستانوآسیایصغیر«،جیمزموریه،پاریس1813،

جلددوم،ص69.
2.دیوانآذربیگدلی،چاپزندهیاددکترساداتناصری.
3.اس��نادتاریخیخاندانغفاری،بهکوششکریم
اصفهانیان،بنیادموقوفاتدکترمحمودافش��ار،1385،

ص436.
4.منبعشمارۀ1،ص70.

5و6همان،ص72.

7و8.همانص73.
9.س��فرنامۀجیم��زموری��ه،دردوجل��دباترجمۀ
ابوالقاسمسری،اخیراًازسویانتشاراتتوسانتشاریافته
اس��ت.مطالبمربوطبهسفردومازجلددومآنکتاب

نقلمیشود.
10.سفرنامۀجیمزموریه،سفردوم،ص344.

11.ر.ک:تاریخخوی،محمدامینریاحی،چاپدوم،
1378،ص283.
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درخشش در علم و ایمان

گفت و گو با ایران قلی زاده و دکتر رؤیا حسنی؛ مادر و خواهر شادروان دکتر عبدالوهاب حسنی

دکتر عبدالوهاب حسنی17شهریورسال1335درشهرستانخویبهدنیاآمد.دورانکودکی
راتاسن5سالگیدرآنشهرگذرانیدوسپسبههمراهخانوادهراهیتهرانشد.اودردورانتحصیل
همیشهشاگرداولبودومعلمانازپشتکارشتعریفمیکردند.پسازگذراندندورۀمتوسطه،دررشتۀ
فیزیکدانشگاهمشهدپذیرفتهشد،ولیچوندرآنزماندانشگاهشیرازدانشآموزاندارایمعدلباالرا
بدونکنکورمیپذیرفت،درسال1353واردرشتۀمهندسیبرقایندانشگاهشد.یکسالبعدازاین
رشتهانصرافدادوبهادامۀتحصیلدررشتۀمکانیکهمیندانشگاهپرداختودرسال1358لیسانس
گرفت.درهمانسالبرایادامۀتحصیلبهآلمانوسپسکانادارفت.اودرحینتحصیل،تدریسنیز
میکردتااینکهدرسال1987موفقبهاخذمدرکدکترایمهندسیمکانیکشدوچونعالقۀزیادی
بهپژوهشداشت،بهاستخدامیکیازشرکتهایوابستهبهوزارتنیرودرآمریکاتحتعنوان»البراتوار
ملیانرژیقابلتجدی��د«)The National Renewable Energy Laboratory)NRELواقع
درشهردنورایالتکلرادودرآمد.تمرکزوکانونتوجهاینشرکت،اقداماتنوآورانهنسبتبهچالشهای
انرژیامروزواتخاذرویکردجامعانرژیاس��تکهبرقراریارتباطمیانسیستمهایکلیدیذیلرادر

برمیگیرد:

فرهنگ و زندگی

 خوی نگار: پیش از پرداختن به زندگی 
مرحوم دکتر حسنی، از معرفی خودتان آغاز 

کنید.  
قل�ی زاده:متول��د1310وازخانوادۀقلیزاده
هستمکهخوییاند.مادرمفاطمهوانچی،اهلوان
ب��ود.یکخواهرو3برادرداش��تمکهخواهرودو

برادرمفوتکردهاند.برادردیگرمنیزدندانپزشک
وساکنآلماناست.همسرمعادل حسنیمتولد
1304وازخانوادۀریاضیبودکهدرخویمعلمی
میکرد.چ��ونخانوادهامدرته��رانبودند،بهاین
شهرآمدیم.همس��رممدتکوتاهیمعلمیرادر
تهرانادامهداد،بعدرئیسحس��ابداریناحیۀ15
آموزشوپرورشتهرانویکیدوسالبعدازانقالب،
بازنشستهشد.ویشهریورسالگذشتهفوتکرد.
حسنی:متولد1340درتهرانودکترداروساز
هستم.همسرمدکتر سعید الماسینیزمتخصص

رادیوتراپیواهلاصفهاناست.

 خوی نگار: تخصص دکتر حسنی، در چه 
زمینه ای بود؟ 

حسنی:دکترحسنیحدود15سالبهمشیت
الهیپژوهشومطالعۀپروژههایمختلفعلمیدر
حوزۀانرژیوفعالیتهایمرتبطباکارشپرداخت
وبهعنوانپژوهشگریبرجستهخوشدرخشید.
اوتوانس��ت10اختراعراثبتکند،120مقالهدر
زمین��ۀکاریخوددرمج��التعلمیگوناگونبه
چاپبرس��اندونقشتأثیرگذاریدرعلماستفاده
ازانرژیخورشیدیبرایتولیدحرارتداشتهباشد.

ازجمل��هجوای��ز،افتخ��اراتواختراعاتوی
میتوانمبهاینموارداشارهکنم:

جایزۀعالیترینتبادلدانشصنعتیازطرف
کنسرسیومآزمایشگاههایدولتی

جایزۀبهترینمقالۀعلمیازطرف»انجمن
مهندسانمکانیکآمریکا،بخشانتقالحرارت«

جایزۀمجلۀتحقیقاتوتوسعۀآمریکابرای
یکیازبهترینکارهایصنعتیپیش��رفتۀس��ال

1999»جهتابداعارتباطمستقیمپیشرفته«
طراحیدستگاهنیروبامقاومتحرارتیپایین
طراحیروشتجزیۀشیمیاییمایعخروجی

ازتقطیرارتباطمستقیم

 خوی نگار: به عنوان خواهر وهاب، او را 
چگونه فردی می دیدید؟  

حسنی:برادرمعالوهبرپژوهشومطالعه،عالقۀ
زیادیبهورزشکردنداش��تبهطوریکهروزانه
دوس��اعتازوقتخودراصرفانجامورزشهای
مختل��فمیک��ردودرتعطیالتآخ��رهفتهبه
همراهدوس��تانشبهکوهن��وری،صخرهنوردیو
والیبالمیپرداخت.ازدیگرعالیقاومس��افرتبه
کش��ورهایگوناگونوآشناشدنباتاریخوتمدن

همیشهش��نیدهایدوش��نیدهایمکهاز
انس��انفقطنامنیکبهیادگارمیماندوبس!و
ایکاشکهبهایناندیش��هباورداشتهباشیم.
عبدالوهاب حسنیهمشهریدانشمندما،به
چنینباوریرس��یدهبود.اینمتخصصانرژی
خورشیدی،عمرشراصرفعلموپژوهشکرد
وهنگامیهمکهازبیماریخودآگاهشدباقلبی
آکندهازنورواندیش��هایشکرگزاربهاستقبال

مشیتالهیرفت.
خانوادۀحس��نیبع��دازف��وتعبدالوهاب،
داراییاوراصرفبنایدرمانگاهخیریۀموسیبن
جعف��ردرخویکردند.ایندرمانگاهدرآبانماه
1388موردبهرهبرداریقرارگرفت.توفیقآنرا
داشتیمکهباایران قلی زاده )مادر(ودکتررؤیا 

حسنی)خواهر(آنزندهیادگفتوگوکنیم.



آنهابود.وهاببهایرانبس��یارعش��قمیورزیدو
دوستداش��تدانشواطالعاتشرانیزدرایران
کاربردیکند.برایاساتیدشاحترامبسیاریقائل
بودوهمیشهازآنهابهنیکییادمیکرد.اوانسان
بسیارفروتنوصادقوماننددرختپرباریبودکه
هرچهبارمیداد،افتادهترمیشد.همیشهشاکرخدا
بودوموفقیتهایخ��ودرامرهونالطافخداوند

بزرگمیدانست.

 خوی نگار: چطور از بیماری ایشان باخبر 
شدید؟

حسنی:س��ال1384بهصورتتلفنیبهمن
گفتکهکمروپاهایشدردمیکند.بهاوگفتمبه
پزشکمراجعهکند.گفترفتهامولیپزشکفقط
مس��کنتجویزکردهاست.قراربودحدودیکماه

بعدبهایرانبیاید.هنگاممراجعتبهایران،متوجه
شدیمکهپاهایاومیلنگد.بهاتفاقهمسرماورا
بهمطببردیم.پسازآزمایش،پزشکبههمسرم
گفتهبودکهوهاببهبیماریALS)نوعیبیماری
عصبی-عضالنی(مبتالستکهمشابهMS،ولی
پیش��رفتهترازآناس��تبهطوریکهسلولهای
عصبیخودبهخودازبینمیروند.خودشهماین
قضیهرامیدانست،ولیبهماخبرندادهبود.فقطبه
همسرمگفتهبودکهدرآمریکامتوجهاینبیماری

شدهاست.
ش��خصمبتال،معموال5ً-3س��البعدازاین
بیماری،زندهمیماندوبراثرایس��تتنفسیفوت
میکن��د.بنابراین،برادرمتصمیمگرفتبهآمریکا
برگردد،کارهای��شرادرآنجابهاتمامبرس��اندو
بهایرانبیاید.اوس��ال1385بهایرانبازگش��تو

روزبهروزوضعیتشوخیمترمیش��د.نمیتوانست
خ��وبراهبرودودس��تانشراتکاندهد.حتیبه
خاطراومنزلمانرابهمحلفعلیمنتقلکردیم

کهآسانسورداشتهباشد.

طبیعت�ًا  مادری�د؛  ش�ما  خوی ن�گار:   
ارتباط تان با وهاب از جنس عاطفه و احساس 
است. در این زمینه پیش شما سخنی به میان 
نمی آورد؟ منظورم این است که بعد از بیماری 

روحیه اش چگونه بود؟
قلی زاده:هیچگالیهوش��کایتینداش��ت.به
خواهرشمیگفت:»مگربهخداایماننداری؟این
خواستخدابودهاستوتوبایدشکرگزاراوباشی.«
وقتیبهخانهمیآمدومتوجهمیشدکهمنگریه
کردهام،میپرسید:»چراگریهمیکنی؟«منهم

تولیدسوخت 
حملونقل 

محیطساختهشده 
تولیدوانتقالبرق 

ویحدود15سالدراینشرکتبهفعالیتپرداختوخدماتشایانیازخودبرجایگذاشت.ازجمله،
تکنیکنوظهوریرابرایاندازهگیریبصریدرجۀحرارتهوادرفضاییکاتاقباتصویربرداریماورای
قرمز،توسعهدادواینتکنیکرادرWall Jetهایشناوربهکاربرد.همچنینباانستیتویتحقیقاتیانرژی
الکتریکی)EPRI(رویارزیابیذخیرۀیخدرزمانیکهمصرفآنباالنیس��ت،برایکاهشهزینههای
سرماییساختمانکارکرد.ویدرضمنبارهبریبرنامۀتکنولوژیوارونگی)کانورژن(انرژیحرارتیزمین
درطیسالهای98-1995کارشراتوسعهداد.دکترحسنی،ضمنمشارکتدرتکنولوژیساختمانها
وتکنولوژیحرارتیزمین،پیشنهادرهبریگروههدایتنیرویالکترونیکپیشرفتهرادردسامبر2003

پذیرفت.
ویدرسال1384بهبیماریALSمبتالشدودر10مهر1386دیدهازجهانفروبست.محبوبیت
دکترحس��نیبهقدریبودکهخانواده،اس��تادان،دوس��تانوهمکارانشچهدرایرانوچهدرآمریکابه

مناسبتدرگذشتویمجلسختمیدرمسجدمسلماناندنورآمریکابرایویبرگزارشد.

کت��ابوهاب عش�ق
کهی��ادوارهایب��رایدکتر
عبدالوهابحسنیاستبه
همتمجمع خویی های 
مقی�م اس�تان تهران
منتش��رش��دهاس��ت.
محمدی عبدالرضا 
مطالب گردآورن��دۀ
ای��نکتاباس��ت.
مربوط عکسهای
بهمطل��بحاضر
نیزتوس��طایشان

دراختیارماقرارگرفتهاستوازاین
بابتبسیارسپاسگزاریم.
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سفر حج

وهابحس��نیپسازبازگش��تبهایراندرایامتعطیالتنوروز1385باپیشنهاددکترمحمد
حق پناهیاستاددانشگاهعلموصنعتوازدوستانصمیمیخود،برایثبتنامسفرحجمواجهشد.

دکترحقپناهیمیگوید:
»مطمئنبودمکهاینمسافرتمحققووهابمیهمانخاصخداوندخواهدبود.پسبرخودالزم
دانستمکهازاوبهخوبیمحافظتکنم،زیراراهرفتنبرایوهابدشوارشدهبودوحتینبایدباواکر
راهمیرفت.خوشبختانهخواستقلبیماتحققیافتوتوانستیمدر10تیرماه1385عازمخانۀخدا
شویم.ازفردوگاهمهرآباد،وهابرویصندلیچرخدارقرارگرفت.بهاوگفتموهابعزیز،تومیهمان
خاصخداوندیواگراینگونهنبود،امکاننداشتکهمابهزودیبتوانیمبهخانۀاوبرویم.پسبدان
ازخداوندخواستهامکهبتوانمدرخدمتتباشموخواهشمیکنمهرچهالزمداری،بگو؛چوندراین

صورتاستکهمننیزازاینمسافرتلذتواقعیراخواهمبرد.
سابقۀدوستیمابهسال1353دردانشگاهشیرازبرمیگشت،ولیاطمینانداشتمدرخاللاین
مسافرتمعنوی،بهشناختجدیدیازشخصیتروحانیوهابپیخواهمبرد.باوجودیکهبرایهر
گونهترددبایدازصندلیچرخداراستفادهمیکرد،ولیموفقشدتمامعباداتخودرادرمسجدالنبی
ومسجدالحرامانجامدهد.حتیبراینمازصبحنیزتردیدبهخرجنمیدادکهمیبایستاینزماندر

بیرونازهتلودرمکانهایمقدسیچونمسجدالنبیومسجدالحرامباشد.
ازنکاتبارزاینمس��افرت،لحظۀاولبرخوردایش��انباخانۀخدا،کعبهبود.درحالیکهسواربر
صندلیچرخداربود،گفتکهمیخواهدازصندلیخارجشودوسجدۀشکررابهجاآورد.همچنین
درخاللاعمالحجودرزمانسعیصفاومروه،دردورچهارمبودکهاشارهکردمیخواهدمقداری

ازمسیررابهکمکعصاطیکند.
درخاللایندوهفتهمسافرتمعنوی،اخالقنیکویایشانتوجهتمامهمکاروانیهارابهخود
جلبکرد،طوریکهتمامیآنانبرایشدعایخیروآرزویشفامیکردند.دوهفتۀاینمسافرتبه

پایانرسید.بعدازبازگشتاوباروحیهایمضاعفبهمصافبیماریخودرفت.«

میگفتم:»گریهنیست،پیازپوستکندهام!«روز
آخ��ریکهدورهمبودیم،ناهارباقالیپلودرس��ت
ک��ردهبودم.اوخیلیاینغذارادوس��تداش��ت.
همیش��هبعدازخوردناولینقاش��قغذا،بهمن
میگفت:»ماماندستتدردنکند،خیلیخوشمزه
اس��ت.«آنروزکمیدچارسرماخوردگیوتنگی
نفسش��دهبود.البتهعلتاصل��یتنگینفساو،
بیماریALSبود.همیشهوقتیمیخوابید،باید
ازدس��تگاهمخصوصیاس��تفادهمیکردتابتواند
راحتترتنفسکند.نیمههایشبصدایوهابرا
شنیدمکهبلندمراصدامیکرد:»مامان!بیامرابلند
کن.«سراسیمهبهاتاقشرفتمودیدمکهنیمتنهبه
پشتافتادهونمیتواندبلندشود.ازطرفیهمدچار
تنگینفسشدیدشدهبود.باتمامتوانمخواستم
بلن��دشکنمکههردوباهمرویزمینافتادیمو
نتوانستمکمکیبهاوبکنم.اودچارکمبوداکسیژن
ICUش��دوبهحالتاغمارفت.10روزدربخش
بیمارستانبستریوروزبهروزحالشبدترمیشد.
درطیاینمدتبهمااینآمادگیرادادتابتوانیم
ای��نفاجعۀعظیمراقبولکنیمت��ااینکهدر10

مهرماه1386فوتکرد.

 خوی ن�گار: حال برس�یم ب�ه اقدامات 
خیرخواهان�ه؛ ش�نیده ایم که انج�ام چنین 
کارهایی در خانوادۀ شما خیلی رایج است. در 

این باره توضیح دهید.
حس�نی:خالهامکهمتخصصبیهوش��یبود،
ازافرادخیرمحس��وبمیشد.حتییکصندوق
قرضالحس��نهبرایکارمندانبیمارستانتأسیس
کردهب��ود.داییهایمنیزبازاریوازخیرینبودند.
هنگامس��کونتدرتهران،ایامعیدوش��روعسال
تحصیلیازطریقآش��ناییکهدرخویداشتند،
لباسمیخریدندوبینبچههایبیبضاعتپخش
میکردند.یکیازداییهایمبهنامیوسف قلی زاده،
مؤسسهخانۀفرشتگانرابراینگهداریدختران
بیسرپرس��تخویراهاندازیکردکهحتیبعداز
فوتشانهمچنانبهفعالیتخودادامهمیدهدو
یکیازکارهایشتأمینجهیزیهبرایایندختران
اس��ت.یکمدرسههمبهنامفاطمه قلی زادهدر

خویساخت.

 خوی نگار: با این پیش زمینه، چطور شد 
که به فکر تأسیس درمانگاه، آن هم در خوی 

افتادید؟
حس�نی:مادرممیخواس��تبهاس��موهاب
مدرس��هایدرتهرانبس��ازد.چندجاهممراجعه
کردیم،ولیزمینهاییک��هبهاینکاراختصاص
میدادن��د،مصادرهایووقفیبود.ازطریقیکیاز
آشنایانمتوجهشدیمکهدرمانگاهیدرخویبه
صورتنیمهکارهوجودداردواوپیش��نهادکردکه

پولراآنجاخرجکنیم.بهواسطۀآقایانمرقاتی،
انصاریانودکترمجتهدیبهآنجارفتیموحدود

400میلیونبهاینکاراختصاصدادیم.
البتهمامیخواستیمایندرمانگاهبهاسموهاب
باشد،ولیچونزمینآنجارافرددیگریاهداکرده
وگفتهبودبهنامموسی بن جعفرباشد،پدرمگفت
نیتماخیراستوفرقینمیکنددرمانگاهبهنام

چهکسیباشد؛بنابراینقبولکردیم.

 خوی نگار: نقش مجمع در این زمینه چه 
ب�ود؟ آیا اقدامات دیگری در راس�تای اعمال 

خداپسندانه انجام داده اید؟
قل�ی زاده:مجمعخوییه��اخیلیپیگیربود.
گفتهامکهاگرقراراستداروخانهایتأسیسشود

ی��اکاردیگریصورتگیرد،حاضرمبازهمکمک
کنم.خواهرمیکباغدرکردانکرجداشتکهبه
اسممنبود.آنرابهآموزشوپرورشدادمتابرای
معل��والناردوگاهیبهنامتورانقلیزادهدرس��ت
کنند،ولیاالنپساز6سالفقطدورزمینآنجا
دیواریکشیدهاند!دکترمرقاتیخیلیپیگیراین
کارهستند.وقتیخبرفوتیکبچهبهعلتسرما
درمناطقزلزلهزدۀآذربایجانش��رقیراشنیدم،با
ایشانتماسگرفتموگفتممقداریازپولخواهرم
دراختیاردارمومیخواهمآنراصرفامورخیریه
کنم.وینیزگفتکهقراراستخانۀبهداشتیدر
آنجاساختهشود.15میلیونبهاینکاراختصاص
دادم.مجدداًنی��زدومیلیوندیگرکمککردمتا

اینکهآنجاافتتاحشد.
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 سفر؛ سالمی به آغاز!

حل پارادوکس کالم حافظ و سعدی در باب سفر
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رو بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

نمیدانمچ��رااینبی��ترادردیوانحافظ
جس��توجومیکردم،بهنظرماش��کالازنظام
یادس��پاریبود.وقتیمطلبیرادرستوکامل
بهخاطرنمیس��پاریم،دریادآوریآننیزدچار
مشکلمیشویم.اگرکمکاینترنتنبود،شاید
حاالحاالهادیوانحافظرامیگشتموچهبسا
ممک��نبودبهنس��خهایازدیوانحافظکهدر
دستدارم،ش��کمیکردم.منچندنسخهاز
دیوانحافظرادارم،امانسخهایکهبهکوشش
دکترخلیل خطیب رهبرتنظیمشدهاسترا

بیشترمیپسندم.
وقتیمتوجهشدماینشعرازسعدیاست،
ازخ��ودمتعجبکردم.اص��الًمگرحافظ،اهل
سفربودکهبگوید:بسیارسفربایدتاپختهشود
خامی.سعدیرابگویی،بالعکسحافظ،بهقول
امروزیهاکلیجهانگردیک��ردهبود.اوبعداز
فراگی��ریمقدماتعلومدرش��یراز،بهنظامیۀ
بغدادرفتوسالهاییازعمرشرابهسیروسفر
درخراسان،عراق،شام،فلسطین،حجازوشمال
آفریقاپرداخت.1فراموشنکنیدایشاندرقرن
هفتمزندگ��یمیکردواگراالنبینماحضور
داشت،شایددوردنیارامیگشت،البتهبهشرط
آنکهازتمکنمالیبرخورداربودومیتوانست
برتورمومش��کالتمالیفائقآید!بههرحال،
س��عدیبااینتجربۀسیروس��فر،حقداردکه

بگوید:بسیارسفربایدتاپختهشودخامی.
دراینمیان،نکتهایتوجهمراجلبمیکند؛
پستکلیفحافظچهمیشود؟حافظکهسفر
نرفتوهمۀعمرشرادرش��یرازسپریکرد،
خامبود؟ش��رطپختهشدن،بسیارسفرکردن
است؟شایدهمسعدیبیهودهوقتشراصرف
سفرکردهبودواگرمثلحافظ،شیرازمیماندو
جایینمیرفت،پختهمیشد؟واقعاًخامکیست،

پختهکیست؟!
دچارتناقضیتاریخی،فلسفیوروانشناختی
شدهام!سعدییاحافظ؟اگرفرصتیباشد،باید

ی��کباردیگردیوانغزلیاتحاف��ظراازاولتا
آخرم��رورکنمت��اببینمدربارۀس��فرچیزی
گفتهاس��تیانه؟البتهحافظمیگوید:کشتی
شکستگانیم،ایبادشرطهبرخیز/شبتاراست
ورهوادیایمندرپیش/ایهدهدصبابهسبا
میفرستمت/گرچهمنزلبسخطرناکاست
ومقص��دبسبعید؛اماتصورمیکنمحافظ،نه
سوارکشتیشدهونهدرشبتاریگیرافتادهو
نهحتیهدهدیداشتهیارهسپارمقصدبعیدی
شدهباشد.س��فرهایحافظهمهمجازیبوده
وب��هتعبیرخودش،نیازیهمبهگش��توگذار

نداشتهاست:
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ 

چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت 
است؟

حاف��ظحتیحوصل��ۀصحرارفت��نراهم
نداشته،یعنیوقتآنراهمنداشتهاست؛چرا

که:
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

سلطان جهانم به چنین روز غالم است

بگذاریدموضوعرازیادشاعرانهنکنیمواصل
مس��ئلهراپیبگیریم.آنچهازهمینمختصر
برمیآید،ایناس��تکهحافظاهلسفرنبوده
است،اماآیاکسیجرأتداردکهبگوید:اوخام
بودهاس��ت؟!بهمصداقکالممعروفشکسپیر،

االنمسئلهایناست:رفتنیانرفتن؟!

آغاز و پایان سفر
وسطاینابهاماتوتناقضات،یادسفرآخرت
میافتم،همانسفریکههمسعدیرفتوهم
حافظ!درقطعۀزیباییکهپرویناعتصامیبرای
سنگمزارخودسرودهاست،همانشعریکه
خودرا»اخترچرخادب«مینامد،اینبیتهم

جایشنیدندارد:
هر که باشی و ز هر جا برسی

آخرین منزل هستی، این است
میاندیشمکه»سفر«ماجرایمکررزندگی

هرانساناست.درزندگی،سفرهاییداریمکه
تماممیشوندوسفرهاییکهپایانیندارند.

مس��افرتهای ش��هر، درون س��فرهای
بینشهری،سفرازکشوریبهکشوردیگروهر
نوعس��فریکهمبدأومقصدیداشتهباشد،از
سفرهایمدتدارومحدودهستند.هرسفری
همماجرایخودرادارد:وس��یلۀس��فر،هزینه،
خیاب��انوج��اده،ترافیک،برنامهری��زی،دیرو
زودرس��یدنوالبتهمهمترازهمه،مقصد.این
جملۀش��عارگونهراهمبسیارش��نیدهایدکه:
»دیررس��یدنبهترازهرگزنرسیدناست«.اما
بیش��تروقتهاموضوعاصلی،فقطعجلهبرای
رسیدننیست،بلکهمسئلههدفومقصداست:

کجاوچرا؟
سفرهاییهمهستندکهپایانیندارندیانباید
پایانداشتهباش��ند،امابعضیتصورمیکنند،
دارن��د.آنهاک��ههمهچیزرافقطدررس��یدن،
قهرمانش��دنوفتحقلهمیدانند،همۀسفرها
رایکس��انمیبینند.س��فرهاییهس��تندکه
میتوانیپادرراهبگذاریومسیرراآغازکنی،
اماهیچگاهنمیتوانیبگوییرسیدم!واگرچنین
ادعاییداشتهباشی،یعنیمفهوم»زندگی«را

نفهمیدهای.
س��فرهایبیپایانکدامند؟سفِر:معنویت،
کمال،آدمشدن،موفقیت،نیکوکاری،خیراتو

هرسفریکهمراتبانسانیتراارتقادهد.

ندای آغاز
درهرسفری،چهمحدودوچهبیپایان،یک
نکتۀمش��ترکوجوددارد:انگیزهایبرایآغاز.
س��فر،بانهادنگامیدرراهومیلیبهجنبیدن
وحرکتآغازمیشود.اصالًسفرنشانۀجنبیدن

استودلیلیبراینماندن.
میتوانمازتعبیرس��هرابس��پهریکمک

بگیرموبگویم:»سفر،ندایآغازاست«.
درکایننکتهبسیارمهماست،زیرامیتواند:

-بهسفر،مفهومیدیگربدهد؛
-بهتأملیدوبارهدربارۀسفرهابینجامد؛

فرهنگ و زندگی

شماره  11 29
مرداد 1392



می اندیشم که »سفر« ماجرای مکرر 
زندگی،  در  است.  انسان  هر  زندگی 
سفرهایی داریم که تمام می شوند و 

سفرهایی که پایانی ندارند

-مسیروحتیهدفسفرهاراتغییردهد؛
-ومارابهفکرسفرهایجدیدیبیندازد.

چلچلههاهمنشانۀسفرندوشوقسفررادر
انسانبرمیانگیزند:
کفش هایم کو؟

چه کسی بود، صدا زد: سهراب
...

بویهجرتمیآید:
بالش من پُر آواز پَر چلچله هاست.

درهرس��فری،چهمحدودوچهبیپایان،به
آغازیسالممیکنیم؛

شایدسالمهایزیادیرافراموشکردهباشیم
وش��اید،س��فرهاییکهبای��دمیرفتیم،اما

نرفتهایمیاجرأتآغازنداشتهایم.
حتیبراییکس��فردرونش��هریکوچک
ه��م،جنبیدنالزماس��ت.میتوانیمنرویم،در
خانهبمانیموپادرمسیرنگذاریم.اماضرورتی،
حاالهرچهمیخواهدباش��د؛اقتصادی،اداری،
تش��ریفاتیوغیره،مارابهجنبیدنوامیدارد.
باالخرهبیرونمیزنیموحتیاگرنهباچلچلهها،

باگنجشکهاهمراهمیشویم!
هرسفردیگریهم،مستلزمجنبیدناست
والبتههرچهس��فرمهمتروهدفسنگینتر،
آغازهمس��ختتراس��ت.نکتهاینجاستکه
گاهیحتیب��هآغازنمیاندیش��یم،بهاینکه

سفریضرورتدارد.گاهیگوشهایمان
صدایچلچلههارانمیشنودیاآنقدر

درصداهایدیگرغرقمیش��ویم
کهکریاختیاریبهس��راغمان

میآید!

ی��کنفربازصدازد:...!]اس��مخودتانرادر
نقطهچینبگذارید[
کفشهایمکو؟

حل پارادوکس!
برمیگردیمبهمسئلهحافظوسعدی؛اگرچه
فکرمیکنمتاحاالخودتاناینتناقضراحل
کردهای��د.بااینهمه،منهمنظرمرامیگویم،

تاچهقبولافتد!
تصورمیکنممس��ئلهایننیس��ت:رفتنیا
نرفتن؟کلیدمعمارابایددرجایدیگرجست.
معمایهس��تیچهدرنظرسعدی،چهدرنظر
حاف��ظوچهدرنظردیگران،یکچیزاس��ت:
»ج��ام«!پس،مص��رعاولراکن��اربگذاریدو
بخوانید:صوفینشودصافیتادرنکشدجامی!

وسعدیدرجایدیگرمیگوید:
یاراقدحیپرکنازآندارویمستی

تاازسرصوفیبرودعلتهستی
»میدرک��ف«حافظاس��توچلچلههای
سهرابهمدنبال»طلوعانگور«میگردند.گاهی
سفر،انسانراازخامیبهپختگیمیرساند،اما
میلبهکمال،همیشهاینکارراانجاممیدهد.

اشتباهنکنید؛نمیخواهمبحثرابه
عرفانوتصوفبکش��انم.موضوعسفر
رابهان��هکردمت��اازخامیوپختگی

صحبتکن��م،موضوعیکهبههمۀانس��انها
مربوطاستونهفقطبهگروهیخاصواندک.
میخواهمازسفریسخنبگویمکهضرورتآن
با»ندایآغاز«ش��روعمیشودوبا»هشیاری«

ادامهمییابد.
هرکداممیتوانیمتعبیریاز»جام«و»می«
داشتهباشیم،امانمیدانمدرکایننکتهچقدر
میسراست:جام،آنچیزیاستکهانسانرااز
خامیبهپختگیمیرساند.درونجامچهباید
باش��دکهتحملسفریدورودرازوبیپایانرا

ممکنسازد؟
بیا ساقی آن می که حال آورد

کرامت فزاید، کمال آورد
...

من آنم که چون جام گیرم به دست
ببینم در آن آینه هرچه هست

حافظ / ساقی نامه
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سعدیسفرعراقوحجازرفتوحافظسفر
مجازیسباوکنعان؛وهردوازخامیبهپختگی
رس��یدند،حداقلبهاندازهایکهمامیدانیمو
خواندهایم؛شایدسفرهردویآنهاناتمامبودو
اگرفرصتداشتند،ازبالشسهرابهماستفاده

میکردند!
روانشناس��انام��روزیهمازج��امکمالو
شکوفاییصحبتکردهاند.آنهاپیشنهاداتیبرای

رسیدنازخامیبهپختگیدارند،ازجمله:
-خودودیگرانراهمانگونهکههس��تید،

بپذیرید.
-درکدرستیازواقعیتداشتهباشید.

-بهجایخودمحوری،مشکلمحورباشید.
-طبیعیرفتاروزندگیکنید.

-نخواهیدکهمثلدیگرانباشید.
-نسبتبهدیگرانهمدلینشاندهید.

-زمانهای��یرابرایخل��وتوتنهاییکنار
بگذارید.

-تواناییهایخودراکشفومحققکنید.2
اینهاعالئممس��یرس��فردرونیهس��تند،
س��فریازنوعس��فرهایبیپایان.البتهگاهی
س��فرهاییبهدوروبرهمالزماس��ت.سفربه
شهرهاوکشورهایدیگر،دانستهها،تجربههاو
نگرشهایانسانراوسعتمیبخشد.مهماین
اس��تکهبهفکرجنبیدنوپویاییباشیم،چه

درونیوچهبیرونی.
راس��تی!میدانی��ددرفک��رچلچلهه��اچه

میگذردوچراسفررادوستدارند؟!

کتاب های مورد مراجعه:
1.دیوانغزلیاتخواجهحافظشیرازی.بهکوشش

خلیلخطیبرهبر)1369(.انتشاراتصفیعلیشاه.
2.کلی��اتس��عدی.تصحی��حمحمدعل��یفروغی

)1376(.انتشاراتققنوس.
3.دیوانپرویناعتصامی)1355(.ناش��ر:ابوالفتح

اعتصامی.
4.هشتکتاب.سهرابسپهری)1376(.کتابخانۀ

طهوری.
5.دیوانغزلیاتخواجهحافظش��یرازی.بهاهتمام
انتش��ارات .)1361( انجویش��یرازی سیدابوالقاس��م

جاویدان.

پی نوشت ها:
1.فرهنگنامۀنامآوران)1388(.نشرطالیی.

2.روانشناس��یپرورش��ینوین.علیاکبرس��یف
)1386(.نشردوران.

نمایندگی ارادتی - کد 4153
  انواع  بیمه نامه  ها:

  شخص ثالث     بیمه بدنه      بیمه عمر 
  بیمه حوادث     بیمه مسئولیت و آتش سوزی

با بیش از 20 سال سابقه در خدمت همشهریان عزیز و با تخفیف ویژه
تلفن: 66318803- 66318799-021          نمابر: 66318555

تلفن همراه: 09124111376- 09122257914
Email: k.eradati@gmail.com

 عبدالعلی خان آقاسی،فرزند آقاخان آقاسی)باباآقاسی(درسال1304درشهرستانخوی
بهدنیاآمد.مادرشحاجیهخانم فخرالدین تاج شهیدیازخانوادۀشهیدیبود.مرحومیحیی 
رحیمیبارهاازمبارزات،افتخاراتواهلقلموعلمبودناینخانداننوشتهاند،ازجملهدرمورد
مهدی  آقاسینویسندۀکتاب»تاریخخوی«ومحمد آقاسی)دانش(اهلعلم،شعرومعلمی

محبوب.
مردمازفداکاریهایحاجیعبدالعلیخانآقاسیدرزمانحضورشدرانجمنشهربهنیکی
یادمیکنند.ایشانبهخاطرادامۀتحصیلفرزندانشسالهاقبلبهترکیهرفتهبود،ولیدرهر
فرصتیکهپیشمیآمد،چندماهیازسالرانزدخواهروبرادرشدرخویسپریمیکرد.وی

جمعه1392/05/11دراستانبولبهدیارباقیشتافت.

درگذشت بزرگ خاندان آقاسی
نیر فریادی

وبرایتومینویسمازجانبخودموبرادرت
مصطفیکه:تنگبلورغمراکهبارفتنبزرگانو
اطرافیانضخیمترمیشود،نمیتوانیمبشکنیم؛
غمهاهفترنگاندوهفتادرنگخواهندش��د.
صفایوجودت،سنگینیسکوتت،نجابتوغرور
مردانگیات،غمنبودتوراسنگینترمیکند.در
حباباشکهایمانچهرۀنگرانتورامیبینیم
وعکسهایتدردیوارپرسکوتخانهمانفریاد

میکشدکهمنباشماهستم،ولی...
یادت همیشه گرامی باد



خوی و مشکالت ترافیکی
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اجتماعی  و شهری

روندرش��دش��تابانش��هرهادرجهانتوأمبا
افزایشجمعیتآنها،مشکالتمتعدديازجمله
معضلترافیکواختاللدرسیس��تمحملونقل
درونش��هريرابهوجودآوردهاست.اینمعضل
یکیازچالشهاياساس��یف��رارويبرنامهریزي
ش��هريدراواخرقرنبیس��تمبودهودستیابیبه
توسعۀشهريپایدارراتحتتأثیرقراردادهاست.
ازطرفدیگر،مردمبرايفرارازازدحاموشلوغی
ش��هرهابهس��متاطرافآنومناطقگوناگون
س��رازیرمیشوند،امامجدداًوبهناچاربرايکارو
فعالیتبهشهرهابازمیگردندکهاینخود،باعث
شلوغیدوچندانسیس��تمحملونقلدرسطح

منطقهایوبینمنطقهایمیشود.ایندرحالیاستکهیکیازویژگیهاوشاخصههايمحیطشهري
مطلوب،دسترسیآسان،سریعومطمئنشهروندانبهنقاطمختلفشهروبهرهمنديازکاربريهاي
گوناگونموجوددرس��طحشهرهاس��ت.پسمیتوانگفترابطۀسیس��تمیبرنامهریزيحملونقلو

برنامهریزيشهريازدیدگاهمدیریتشهريمعاصرمیبایستپراهمیتتلقیشود.1
حملونقلپایدارشهريدرواقعحرکتروانوسایلنقلیه،مردموکاالهاستکهمستلزمآسایشمردم
وپایداريمحیطبامطلوبترینهزینهوتالشاست.یکشهرمدرنبایددارايیکسیستمحملونقل

کارآمدوگستردهبرايایجادارتباطات،دسترسیوارتباطمابینمناطقمختلفآنباشد.
مؤسسهحملونقلکاناداهدفازایجادسیستمحملونقلشهريپایدارراکسباطمینانازلحاظ
ک��ردنفاکتورهايزیس��تمحیطی،اجتماعیواقتصاديدرتصمیمگیريه��ايمرتبطبافعالیتهاي

حملونقلذکروتعریفذیلراارائهکردهاست:
»مؤثرترینوراحتترینطریقجابهجاییمردمووسایلنقلیهباکمترینمیزانمصرفانرژيدرزمینۀ
سوختوتالشهايانسانی)بامقبولترینهزینه،کمترینترافیکوکمتریناثراتسوءزیستمحیطی

نظیرآلودگیهواوصدا(«.
همچنیندرگزارشبانکجهانی)1996(حملونقلش��هريپایداروارکانآنبهشرحذیلعنوان

شدهاست:
رکناقتصاديومالیش��املمناس��ببودنساختارس��ازمانی،اقداماتوس��رمایهگذاريبراي

زیرساختهايحملونقل
رکنزیستمحیطیواکولوژیکیشاملبررسیچگونگیسرمایهگذاريبرايحملونقلوانتخاب

اشکالمختلفحملونقلکهبررويکاهشمصرفانرژيوانتشارآالیندههااثرمیگذارد.
رکناجتماعیکهبرکافیبودندسترسیبهخدماتحملونقلبرايهمۀاقشارجامعهتأکیددارد.2
باتوجهبهمبانینظریمبحثحملونقلپایداروضرورتاهمیتدادنبهآندربرنامهریزیشهری،
درادامهبهتبیینمس��ائلومش��کالتحملونقلدرونشهریوترافیکیخوی-کهچندسالیاستبا
افزایشخودروهایشخصیوکمبودفضاوسطحمعابر،اینمشکلحادترشدهاست-وارائهراهحلهای

تخصصیمیپردازیم.
برخیازمسائلومشکالتترافیکیوحملونقلیخویبهواسطۀساختارکالبدیونداشتنظرفیت

پذیراییازانبوهخودروهایشخصی،باتوجهبهمطالعاتومشاهداتمیدانیعبارتنداز:
کمبودپارکینگعمومییکیازمهمتریندالیلیاستکهترافیکبافتمرکزیخویراتشدید

میکند.
عدمتناسبجزیرهمیانیباعرضخیاباندربعضیتقاطعها)میدانولیعصر(

عدمتناسبشبکۀارتباطیمرکزیباتوجهبهحجمباالیتردد

صاب�ر محمدپورمتول��د1364در
خ��وی،دانشآموختۀکارشناسیارش��درش��تۀ
برنامهریزیشهریازدانش��گاهتهرانودکترای
همینرشتهازدانشگاهشهیدبهشتیاست.ازاو
مقاالتمتعددعلمیوپژوهشیبسیاریبهچاپ
رسیدهودرهمایشهایمتعددداخلیوخارجی

باارائهمقالهشرکتکردهاست.

  مفهوم حمل و نقل پایدار درون شهری و حل معضالت و مشکالت ترافیکی خوی
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وج��ودگرهه��ایترافیک��یدرتقاطعهای
منتهیبهبخشمرکزیشهر

استقرارکاربريتجاريدرمحورهاياصلي
موجبترافیکبیشازحددراینمحورهاش��ده

است.
نب��ودپارکین��گمناس��بموج��بتوقف

اتومبیلهادرخیابانهايفرعيشدهاست.
ع��دمتفکیکحرکتس��وارهازپی��ادهدر

محورهايفرعي
عدمطراحیهندسیاصولیتقاطعهایادر

برخیازمعابروجودتقاطعهایکنترلنشده
عدمتأمینپارکینگبرایکاربریهایعمده
مانند:ادارات،بیمارستانها،میدانمیوهوترهبارو...

پیشنهاداتی برای حل معضل 
ترافیک خوی

باتوجهبهاینمس��ئلهکهدربحثحملونقل
درونش��هریوحلمعضالتترافیک��یاغلباز
»مدیریتعرضه«و»مدیریتتقاضا«صحبتبه
میانمیآید،بهتوضیحاتمختصریبرایروشن

شدنایندومقولهاکتفامیکنیم.
دربح��ثمدیری��تعرضه،بهرش��دوارتقای
زیرس��اختهایحملونقلیازقبی��لاینموارد

پرداختهمیشود:
افزایشس��طوحمعابرازطریقتعریضمعابر،
احداثش��ریانهایارتباطیجدیدوامثالآناز
یکطرفومیزانورودخودروهابهشهرازطریق
عرضۀآنهاتوسطشرکتهایخودروسازیازطرف

دیگر.
مقول��ۀمدیری��تتقاض��انیزب��هاس��تفادهاز
تکنولوژیهایمختلفواستقرارشهرالکترونیک،
شهروندالکترونیک،دولتالکترونیکوهمچنین
اقداماتشهرس��ازیازقبی��لبرخیازتغییراتو
انتقالکاربریهادرراستایتحققکاهشسفرهای

درونشهریمربوطمیشود.
باتوجهب��هایندومبحثمیت��وانگفتدر
شهریمانندخوی،باتوجهبهساختارکالبدیآن
میت��وانباتغییراتان��دکوتاآنجاکهبههویت
کالبدی،س��اختاریوفرهنگیشهرآسیبنزند،
مش��کالتترافیکیراباتوج��هبهمقولۀمدیریت
عرض��هرفعک��رد.امابایدتوجهداش��تکهبرای
جس��موبدنیکههرآندرح��الفربهیوچاق
شدناست،دوختنلباسفراخ،تاحدیمیتواند
معقولباشدواینفرایندبایدجاییقطعشود.در
بحثورودخودروهایشخصیبهشهرواستفاده
ازآنهاتوسطشهروندانهمقضیهبههمینمنوال
است.بافتوکالبدشهربهعنوانفضایظرفیتی
یاهمانلباس،تاح��دیمیتواندپذیرایتزریق
حجمانبوهیازاتومبیلهاباشدوبیشترازآستانۀ
ظرفی��ت،دیگرقادربهتحم��لنخواهدبود.پس
بهجایتعریضمعابردربافتمرکزیوس��اختار

اصلیشهروباعنایتبهاینمسئلهکهتأثیربرفرآیندتزریقخودروهاازطریقشرکتهایخودروسازی
خارجازحوزۀاختیاراتمدیریتش��هریاست،درمقولۀمدیریتعرضهومدیریتتقاضا،پیشنهاداتی

قابلارائهاست:
باتوجهبهرویکردجدیدپیادهراهس��ازی)زونپیاده(،کهبهعنوانروش��یموفقدرراس��تایحل
مش��کالتترافیکیبسیاریازشهرهایدنیاموردتوجهقرارگرفتهودرراستایحفظهویتکالبدیو
فرهنگیاصیلشهرهاتجربیاتموفقیکسبشدهاست،اینرویکردجدیدبرایشهرخویبرایمطالعات
امکانسنجیواجراپیشنهادمیشود.بدینترتیبکهدربافتمرکزیشهریعنیحدفاصلمیدانمرکز
شهر)چهارراهامام(بهسمتجنوبخیابانطالقانیتاابتدایخیابانشیخمهدی،بهسمتغربخیابان
امامتامس��جد،بهسمتشمالتاگذرارتشوبهسمتشرقتاابتدایخیابانصمدزاده)دوزمیدانی(،
محورهامسدودشود،ازترددخودروجلوگیریبهعملآیدواینمحدودهبهصورتسنگفرشوپیادهراه

مورداستفادۀعمومقرارگیرد.3
احداثمسیرهایدوچرخهسواریهمدرمحدودۀزونهایپیادۀمورداشارهوهمدرسایرمسیرهای

منتهیبهمرکزشهردرراستایدستیابیبهحملونقلپایدار
احداثزیرگذرهاییدرمحدودۀچهارراههایجانبازان،مصلیوربطبهمنظورانتقالورفعگرههای

کورترافیکی
اصالحهندسی)بهصورتجزیی(برخیازتقاطعهاومیادینبهویژهدرحوزۀمرکزیشهر

حمایتازسرمایهگذاریبخشخصوصی،ارائهتسهیالتمناسبوفراهمکردنشرایطبرایاحداث
پارکینگ

ایجادمجتمعهایپزش��کیدرخارجازمحدودۀمرکزیش��هربرایکاهشترافیکمرکزشهرو
خیابانامام

اتخاذتدابیریبرایکاهشسفرهایدرونشهریدرراستایمقولۀمدیریتتقاضا،همچون:
-کاستنازتمایلافرادبهاستفادهازخودروباروشهایاقتصادی

-کاهشسفربهمراکزتجاریباتوسعۀتکنولوژیارتباطات
-بهکارگیریرویکردهایجدیدازقبیلش��هروش��هروندالکترونیکدرراس��تایکاهشسفرهای

درونشهری
-گسترشساعاتخدماترسانیبااستفادهازساعاتکاریجابهجاشونده

-ایجادمراکزاطالعاتدرمؤسسات،اداراتوبانکها
درپایانباتوجهبهارتقایدرجۀشهرداریخویاز9به10وایجادظرفیتهایتشکیالتیونهادی

اینسازماندرراستایتوسعۀخوی،اشارهبهمباحثیخالیازلطفنخواهدبود.
بایکمطالعۀتطبیقیبینشهرهایپیرامونیومنطقهایشهرخویهمچونمرندومراغهباجمعیت
130و160هزارنفرومطالعۀساختارنهادیوسازمانیشهرداریاینگونهشهرها،مشخصمیشودکه
مجموعۀمدیریتشهریخویبا210هزارنفرجمعیتتاچهمقدارازلحاظساختارسازمانیشهرداری
ومنطقهبندیشهریدرجایگاهضعیفیقرارگرفتهاست.بدینترتیبکهشهرداریمراغهبادارابودن3
معاونتو3منطقۀش��هرداریومرندبادومنطقۀشهرداریتاچهمیزاندرراستایخدماترسانیهر
چهبهتر،توسعۀعمرانیوزیرساختیورضایتشهروندانموفقعملکردهاند،اماشهرخویباچنین
جمعیتیودارابودنپتانسیلهاوظرفیتهایباالیتوسعهایتاچهحددرچنبرۀعقبماندگیگرفتار

آمدهاست.
بههرحال،باتالشهایمس��ئوالن،اعضایشورایاسالمیوشهرداریخویوهمچنینباعنایتی
کهمقاماتمس��ئولوزارتکشورداشتهاند،درجۀش��هرداریخویاز9به10ارتقایافتهاستکهاین
اتفاقخجس��تهبایدبهفالنیکگرفتهش��ودوازاینظرفیتسازینهادی،درراستایتوسعهوعمران
ش��هروبهویژهحلمش��کالتومعضالتترافیکیوتحققحملونقلپایداردرونشهری،کمالبهرهرا
برد.باتأسیسشهرداریهایمنطقۀیکودووایجادمعاونتحملونقلوترافیکدرشهرداریمرکز،
میتواندرراستایتسهیلخدماترسانیمطلوببهشهروندانخوییوتحققپیشنهاداتعنوانشدهدر

کوتاهترینزمانممکن،پیروزیهایبیشماریرادرعرصۀمدیریتشهریبهارمغانآورد.

پی نوشت ها
1.برگرفتهازرس��الۀدورۀدکتریاینجانبدردانش��گاهش��هیدبهش��تیتهرانباعنوان:»چالشهایمدیریت
کالنش��هرتهراندرراستایبرنامهریزیترافیکوتحققحملونقلپایداردرونشهریبارویکرداقتصادسبز«،به

راهنماییدکترمظفرصرافی.
2.بخشیازسخنرانیاینجانبدرکنفرانسبینالمللیIFACباعنوانمدلسازیترافیکوحملونقل

3.جزئیاتتفصیلیاینطرح،پیشبینیهایالزمومواردمختلفبایدتوسطمهندسانمشاور،موردمطالعهو
شماره  11 33ارزیابیقرارگیرد.
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فرهنگ و زندگی

اشاره
بسیار خوشحالیم که صفحۀ »از چهار گوشۀ آذربایجان« مورد استقبال خوانندگان خوی نگار قرار گرفته است. در این صفحه برآنیم 
اخباری فرهنگی- هنری از 4 اس�تان ش�مال غرب کشورمان را به ش�ما خوانندگان محترم عرضه کنیم. هدف از این کار آن است که 
نخبگان و اهل فرهنگ خوی، از آنچه که در س�ایر اس�تان های همسایه می گذرد، آگاه شوند. در این شماره هم با اخبار متنوعی از 4 
گوش�ۀ آذربایجان به س�راغ تان آمده ایم. توضیح این که تیتر این شماره را از عنوان کتابی انتخاب کرده ایم که در بخش اخبار استان 

آذربایجان غربی معرفی شده است.

بو قاپی الر چالینیر...ارتباط های فرهنگی

فر
جد

م. م

آلما باغی در اردبیل

»آلماباغی«،بهگروهیازشاعرانترکیسراوفارسیگویاردبیلاطالق
میشودکهبانامدیگر»انجمنادواریشعر«،هردوهفتهیکباردریکی
ازش��هرهایاستاناردبیلباحضوروش��عرخوانیشاعراناردبیلوسایر
ش��هرهایاستانتشکیلجلسهمیدهد.گزارشاینجلساتشعرخوانی
کهاکنونبعدازگذش��تچندس��البهبالندگیرسیدهاست،دروبالگ

انجمنبهنشانیalmabaghi.blogfa.comبههمراهاشعارفارسی
وترک��یفراواندیگریازش��اعرانعضوانجمنقراردادهمیش��ود.
مدیراینوبالگش��بنمفرضیزادهومشاورانادبیآنروزبهصمدی
)نیراوغلو(است.ضمناینکهاموراجراییوعمومیوبگاهوانجمنهم

برعهدۀحسینمحمدیاست.

مسابقۀ داستان نویسی به یاد استاد گنجعلی صباحی

اکنوندودههبعدازدرگذش��تاس��تادگنجعلیصباحی،مس��ابقۀ
داستاننویسیترکیبهیادپدرداستاننویسیمدرنآذربایجانتحتعنوان
»صباحیاؤیکواؤدولو«برگزارمیشود.هیئتاجراییاینجایزه
متشکلازآقایانابوذرجعفریوآتابایتیکانتپهلیاستکه
درشهراورمیهمستقراستو6نفرازداستاننویسانوادبای
آذربایجانیدرمقامداوربهانتخابآثاربرترخواهندپرداخت
کهعبارتنداز:ن��گارخیاوی،رقیهکبیری،مرتضیمجدفر،
محمودمهدوی،علیمحمدبیانیوحامداحمدی؛کهازهمۀ
اینافراددرسالهایاخیر،حتماًآثاریرابهترکیدیدهایم.
براینویسندۀداستانیکهدراینمسابقهبرگزیدهشود،یک
میلیونتومانوبرایآثاردومتادهمهدایاینفیسیدرنظر
گرفتهشدهاس��ت.برایآگاهیازمشخصاتاینمسابقهو

چگونگیشرکتدرآنبهنشانیوبالگزیرمراجعهکنید:
Sabahiodulu.blogfa.com

ح��الکهازداستاننویس��یی��ادکردیموهنوزدربخشاخباراس��تان
آذربایجانغربیهستیم،بدنیستاشارهایکنیمبهدواثرجدیدرقیهکبیری،
داس��تاننویسوش��اعرخویی،کهاینروزهابهرغمآنکهدرتبریززندگی
میکند،ولیمابهواسطۀارتباطاتفرهنگیاشبامردمان،بهویژهدختران
خویی،اوراکماکانخوییواهلآذربایجانغربیبهشمارمیآوریم.ضمن

اینکهاوداورمسابقۀداستاننویسیاستادصباحیهمهست.
»بوقاپیهئچچالینمایاجاق«،مجموعۀ12داس��تاناستکهانتشارات
»ی��اران«تبریزدرش��مارگان1000نس��خهودر64صفحهبهقیمت25
ه��زارریالبهبازارنش��رآثارترکیعرضهکردهاس��ت.نث��رترکیکبیری،
بدوناداواصولهایبرخیداس��تاننویسهایترکزبانامروزیکهبرای
خواندنشحتماًبایددرکنارتواژهنامهداش��تهباشی،بهراحتیباخواننده
ارتباطبرقرارمیکند،مضافبراینکهس��وژۀداس��تانهابس��یارامروزیو
برگرفتهاززندگیروزمرۀمردمانروزگارماناس��ت.کبیریهمچنیناین
روزهامجموعهایدوزبانهازشعرهایپرویزجبرائیل،شاعرمعاصرجمهوری
آذربایج��انرادرکتاب��یتحتعنوان»دنبالچش��مانتمیگردم«در80
صفحهبهچاپس��پردهاستکه4هزارتومانقیمتخوردهاست.کبیری

کهشعرهایایننویس��ندهوروزنامهنگارآذربایجانیرا
بهفارس��یبرگردانکرده،اصلش��عرهاراهمباهمان
الفبایرایجدرجمهوریآذربایجاندرکنارترجمههای
فارس��یقراردادهکهالبتهاقدامشجاعانهایاستبرای
تطبیقدرجۀزیباییوصحتترجمهایکهاوانجامداده
است.البتهنشر»کشمر«درانتشاراثربهزیباییاثرقبلی
خانمکبیری،موفقعملنکردهوکتاب،علیرغمکاغذ
خوب،ازآمادهسازیمناسبیبرخوردارنبودهوشکیلو
زیبانشدهاست.برایایننویسندۀفعالخویی،آرزوی

موفقیتمیکنیم.

از چهارگوشۀ آذربایجان
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ننه حسن و زنجان تانیتیم سرگیسی 

منوررمضانی)ننهحسن(،متولد1316درسهروردوساکنشهرستان
خدابنده،نقاشخودآموختۀایرانیاستکهازکودکیتاسن70سالگی
بهقالیبافیوطراحینقوشقالیمشغولبودوازحدود6سالپیشبه

نقاشیرویآوردهاست.
دورانزندگیپرفرازونشیبننهحسنسرشارازتجربیاتوآموختههایی
اس��تکهنسلبهنسلوسینهبهسینهازپیش��ینیانخودبهارثبردهو
شاملآموختهها،روایتها،افسانهها،داستانوارهها،منظومهها،اعتقادات،
اسطورههاوآیینهایکهناستکهانبوهیازناگفتههاراپیشرویما
ق��رارمیدهدوبازگوکنندۀهویتاینمرزوب��ومبودهکهبازنمودآنهارا
درقالبآثارنقاش��یننهحسنمیتواندید.باتأملیکوتاهدراینآثاربه
سادگیمیتوانبهارتباطایننقاشیها،رنگهاوترکیبهابانقوشقالیها
پیبرد.اینقالیهابسترمناسبیبرایحفظروایتهایکهنبودهاست.
وجودمایههایرواییواسطورهای،ظرافتچشمگیردربهکارگیریرنگها
وترکیببندها،ریتموپویایینقوشازمهمترینویژگیهاییاستکهدر

آثارمنوررمضانیبهچشممیخورد.
بیشکاعتبارآثارننهحسنازانبوهتجربیاتوصداقتدربیانآنچه
درذهندارد،نشأتگرفتهاست.زندگی،طبیعتوانسانازشاخصههای
مهمومشترکاغلبآثاراینهنرمندبودهونحوۀبازنماییتصاویر،یادآور
نقشهایکهنوآثارتمدیهایباس��تانیاس��تکهگوییاواینشیوۀ
بازنماییرابیواس��طهازپیشینیانخودآموختهومیراثداردانستههای

آناناست.
اینقبیلآثارگنجینههایارزشمندیهستندکهموشکافیجنبههای
رواییوزیباییش��ناختیآنهاحجم��یازارتباطه��ارادرمقابلماقرار
میدهندوکمکشایانیدرجهتدستیابیبهفهمیعمیقازدیرینۀ

پربارهنراینمرزوبومبهمامیکنند.
تیرماهامسال،نمایشگاهیازآثاراینبانویهنرمنداهلاستانزنجان
درتاالر»نامی«خانۀهنرمندانایراندرتهرانبرگزارش��دکهاستقبال

بسیارخوبیازآنهمبهعملآمد.
خبردیگرمربوطبهاس��تانزنجاناینکهتوس��ط»کانونفرهنگی
اشراق«دانشگاهزنجان،نمایشگاهشناساییتوانمندیهایایناستانبا

عنوان»زنجانتانیتیمسرگیسی«برگزارشد.
دربرپاییایننمایشگاهش��هرداری؛ادارهکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستیوگردشگری؛اتاقبازرگانیوصنایعومعادناستانزنجانونیز
ش��ورایاسالمیشهرزنجانهمکاریداشتند.ایننمایشگاهبادارابودن
10غرفه،آدابورسوموهمچنیننوعپوششمردمزنجانرابهنمایش
گذاشتوصنایعدستیاستانرامعرفیکرد.ارائهماکتبناهایتاریخی،
همچنینغذاهایسنتیزنجانازدیگرمواردیبودکهدرغرفههایاین
نمایشگاهارائهش��د.عباسرضایی،دبیرکانونفرهنگیاشراقدانشگاه
زنجانباتأکیدبراینکهاستانزنجانهنرمندانبزرگیدرعرصۀموسیقی
آذربایجانیوهمچنینادبیاتترکیبهجهانمعرفیکردهاست،یادآور
شد:خوشبختانهاینهنرهایبومیاستانپسازانقالباسالمی،پیشرفت

چشمگیریداشتهاست.
درپایاناینمراس��مازجمعیازمفاخروهنرمندانبرجستۀاستان
زنجانهمچونآیتاهللس��یدمحمدحسینیزنجانی،پروفسوررمضانی،
عباسبابایی،مسلمعسگری،مهدیسهرابی،النازرکابیومسعودبیات

تقدیربهعملآمد.

از انتخابات انجمن ادبی صابر تا میرزاجهانشاه حقیقی

انجم��نادبی»صابر«،ازدیرپاترینانجمنهایادبیاس��تکهدرتهران
دایراس��ت.اینانجمندر20س��الگذشتهمنشاءفعالیتهایفرهنگیو
هنریمثبتفراوانیبودهوعالوهبربرگزاریجلساتادواریشبهایشعر
وموس��یقیدرفرهنگسرای»اندیشه«تهران،نسبتبهبرپاییمراسمهای
بزرگداشتشاعران،نویسندگانوهنرمندانآذربایجانینیزاقدامکردهاست.
ای��نانجمنادبی،نهادیاس��تمدنیکهادارهکنن��دگانآنبارأیاعضای
انجمنانتخابمیشوند.درچندسالگذشته،انجمنصابربهدالیلیموفقبه
برگزاریانتخاباتنشدهبودوهیئتمدیرۀانجمنراکسانیتشکیلمیدادند
کهسالهاپیشبارأیاعضابرگزیدهشدهبودند.باالخرهچندروزیپساز
برگزاریانتخاباتریاستجمهوری،انجمنصابرهمموفقشدانتخاباتجدید
خ��ودراباحضورقریبب��ه150نفرازاعضایخودبرگزارکند.نکتۀجالب
توجهدراینانتخابات،آنبودکهمس��ئوالنانجمن،برگزاریانتخاباترابه
اعضایانجمنادبی»ساهر«سپردهبودندو4تنازبزرگانادبیاتآذربایجان
)استادان:هاشمترالن،مجیدامینمؤید،کریممشروطهچی-سؤنمز-ومظفر

درفشی(درمقامژوریبرصحتانتخاباتنظارتداشتند.
دراینانتخابات،اینافرادبهعنواناعضایاصلیوعلیالبدلجدیدهیئت
مدیرۀانجمنادبیصابرانتخابشدند:حسینطهماسبپور)شهرک(،دکتر

حسنایلدیریم)ریاضی(،محمداحمدی،قنبرسیفی،دکترمرتضیمجدفر،
اکبرصالحی،ولیش��اهمحمدیوکریمقربان��زاده.همچنینآقایان:مجید
حسینیوایرججوادیبرایبازرسیانجمنرأیآوردند.ضمناینکهاستاد

درفشی،کماکانصدرانجمناست.
خب��رانتخاباتانجمنصابررادربخشاخباراس��تانآذربایجانش��رقی
آوردیموعلتآنهمتعلقاکثریتاعضایجدیدانتخابش��دهبهشهرهای
گوناگونایناستاناست؛ولیبرایکاملکردنسهمآذربایجانشرقی،کتابی

جدیداالنتشارراهممعرفیمیکنیم.
اینروزهاکتابارزشمنددیوانفارسی-ترکیمیرزاجهانشاهحقیقی،به
کوششدکترفیروزرفاهیپژوهشگروزبانشناسفعالعلمداریمنتشرشده
است.میرزاجهانشاهقراقویونلو،دومینحکمرانسلسلۀقراقویونلوهاستکه
برایخالقیتادبیخود»حقیقی«راانتخابکردهبود.دکتررفاهی،بابررسی
نسخههایخطییافتهشدهازآثارحقیقیدرکتابخانههایدانشگاهتهرانو
جستربتیلندن،بهتدوین،تصحیحوآمادهسازیکتابارزشمندیاقدامکرده
کهدر320صفحهوبهشکلینفیستوسطنشر»فیروزان«منتشرشدهاست.
اقدامفیروزرفاهیازآنجهتارزشمنداستکهتاکنوناثریبااینویژگی
ودقتعلمیودرچنینحجمیمنتش��رنشدهواوهمچوناقدامقبلیاش
دریافتنتاریختألیفکتابگرانسنگ»دهدهقورقورد«علمیوبسیاروزین

عملکردهاست.
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به ژرفا وارد شو
 سطحی نیندیش
 گزیده ای از زندگی و فعالیت های ادبی هاملت عیسی خانلی،  برگرفته از یک پایان نامۀ کارشناسی ارشد

نوشتنگاهیبراینویسندهسختترینکارو
یکدانشجووقتیدنبالموضوعپایاننامهاست،
گویادرپی»ش��یرمرغوجانآدمیزاد«است.
اماجستوجو،خستگیناپذیری،اندکیشانسو
مشورتدادندوستانمیتواندمرهمیباشدبر

آالمیکجوینده.
عزیزاندس��تاندرکارمجلۀوزینخوینگار
اب��رازعالقهکردندکهازپایاننامۀکارشناس��ی
ارش��دخودکهش��رحمختصرآنخواهدرفت،

مقالهایراتقدیمکنم.
امابع��د...منکهدرمیانزمینوهوامعلق
بودموبههرش��اعرونویس��ندهیاکتابخانهای
مراجع��همیکردم،موضوعیت��ازهنمییافتمو
بهدلمنمینشس��ت.بارؤیتعنوانهایدرهم
وبره��موگاهبس��یارمغلق)کهبس��یارینیز
تکرارمکرراتبود(داش��تمعطایرسالهنویسی
رابهلقایآنمیبخشیدم.بهراستیکممانده
بودکهقیددوس��التحصی��لوهزینهکردن
دردورۀکارشناس��یارشدوکس��بمدرکرا
بزنمکهدوس��تفرهیختهامآق��ایاصالنی،به
مح��لکارمندردفترمجلهایدیگرآمد.پس
ازصحبته��ایمعمول،ازکموکیفتحصیلو
وضعیتمپرس��انشد.گفتم:حاضرمهشتنیم
س��الدیگ��ررابگذرانم،اماکاراجب��اریانجام
ندهمودرپیچوخمبوروکراس��ینیفتم.درفکر
پیداکردنس��وژههستم.وینیزبیفوتوقت
مجلۀخوینگارش��مارۀ6)بهمن1389(راباز
کردوافزود:ای��نآقاهمزندگیوفعالیتهای
جالبیدارد.نامشهاملتعیسیخانلیازاهالی

جمهوریآذربایجانوس��اکنباکوست.شاعر،
ریاضیدان،ناش��ر،اس��تادومؤس��سدانشگاه
خ��زرباکو.ویبهای��رانرفتوآمدمیکندوبا
دانش��گاههاییمانندعالم��هطباطباییمراودۀ
علمیوفرهنگیدارد.درایرانوبههمتنش��ر
اخترتبریزدوکتابشعراوبهنامهای»بودابیر
حیاتدی«و»تضادالر«درس��ال1383اززبان
ترکیوخطالتینبهالفبایفارسیوزبانترکی

مابرگرداندهشدهاست.
منکهبهواس��طۀرگوریش��ۀترکیخود،
هنرتکلمبهاینزبانش��یرینراداشتم،جرأت
بهخ��رجدادموواردگودتحقیق،ترجمۀآثار،
بررسیزندگیونگاهفنیبهآثارعیسیخانلی
ازدریچ��ۀفرهن��گوزب��انوادبیاتفارس��ی

وایرانیشدم.
چنینش��دکهمس��ئوالنمحترمدانشکدۀ
زبانوادبیاتفارسیدانشگاهآزادتهران-واحد
جنوبدرنشستی،عنوانپیشنهادیپایاننامۀ
مراچنیناص��الحوانتخابکردند:»بررس��ی

زندگی،ش��خصیتوآثارهاملتعبداهللاوغلی
عیس��یخانلیوتأثیرپذیریازشعروفرهنگ

ایرانی«
هرچندیافتنکتابومنابعگوناگونراحت
نبود،اماهنگاممطالعهونوش��تنیادداشتها،
زمانبهسرعتمیگذشتومننیزبایدکنترل
زمانرابهدستمیگرفتم.زیرامیخواستمهر
طورشدهدرپایانترمچهارموپیشازپاییزکار

راتمامکنم.

ایمیل  کارها را آسان می کند
ازمس��ائلیکهذه��نمرادرگی��رودرواقع
خستهامکرد،عدمراهنماییکاملبودکهباعث
میش��دانجامکارهابهگذرزمانمشروطشود.
امانازکاغذبازیکهدمارازروزگارماوکاغذها

درآوردهاست!
بی��شاز4هزارصفحهراس��یاهک��ردم.در
روزگاریکهس��یدیولپتاپوتبلتوغیره
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نقشاساس��یبازیمیکند،مادرخمتس��ویۀ
اوراقهس��تیموبای��د6جل��د192صفحهای

صحافیکنیم.
درهمیناثنابودکهبهیادغزلزیبایحافظ

افتادمکهدرمطلعشمیگوید:
خوشآمدگلوزآنخوشترنباشد

کهدردستتبهجزساغرنباشد
ازقولحافظمیگویم»ببخشابرکسیکش
زرنباشد«واگرنپذیرند،بایدکهبشوییماوراق،

زیرا»علمعشقدردفترنباشد«.
ازطریقدوس��تی»امید«نامدرباکونشانی
اینترنتیپروفسورهاملتعیسیخانلیرایافتم
واوچهبهس��رعتاولینپیاممراپاسخداد.به
مرورنیزاصلنوش��تههاوش��عرهایدوکتاب
نامب��ردهش��دهومتنیککتابدیگ��ربهنام
»خزرسراغینده«راکهبهزباناصلیبود،برایم
ارسالکرد.عیسیخانلیاشعاردیگریدرقالب
رباعی)بهترکیدؤردلوک(،بایاتیوغیرهدارد.
»زیارت«همنامدیگرمجموعهایازش��عرهای

ویاست.
نمیدان��مهاملتعیس��یخانلیچقدرزبان
فارسیمیداند.جرأتپرسیدنراهمنداشتم،
اماچکیدۀانگلیسیراکهبرایشایمیلکردم،به

زودیاصالحوارسالکرد.
دراینجاالزماس��تازاستادراهنمایخود
دکترنصرتاهللفروهرکهزادۀش��هرس��لماس
اس��ت،تش��کرکنم.ایکاشمحضرایشانرا
زودتردرکمیکردم.ازنکاتجالبدرتحقیق
من،انتخاباس��تادمش��اوربودکهدانش��کده
معرفیکرد.باوجودیکهدکترجمیلهاعظمیان
فارس��یزبانبودند،اماب��اراهنماییهایادبی
خود،درهرچهبهترشدنمتنپایاننامهبهمن

کمککردند.

هاملت عیسی خانلی
ازنسلخاندانمعروف»حاجیبایراملیالر«
است.اوبهواسطۀآثاروسخنرانیهایخوددر
آذربایجان،ایاالتمتحدۀامریکا،اروپا،ترکیهو

بسیاریکشورهاشناختهشدهاست.
هاملتعیسیخانلیدانشمندیاستکهدر
حوزۀریاضیوفیزیکفعالیتداردوشعرهایش
حاص��لذوقوایام��یاس��تکهه��رکسبا
خ��وددارد.دخترانوهمس��راونیزتحصیالت
دانش��گاهیداشتهواغلبدرمشاغلمهمودر

کناراوهستند.
زباناصلیدانش��گاهخزرکهتأسیسآناز
آرزوهایعیسیخانلیبوده،انگلیسیاستواز

بسیاریکشورهادانشجودارد.

موضوعات موردعالقه
موضوعاتموردعالقۀعیس��یخانلیمیهن،
مادر،عش��ق،خزر،طبیعتوجوانیو...اس��ت
کهدرقالبهایشعریماهنی،بایاتی،باغالما،
قوش��ماودؤردل��وکب��هطبعآزمای��یدرآنها
پرداختهاست.شیوۀاودرشعربرگرفتهازسبک
شعرایقدیمآذربایجان)کالسیک(وشعرمدرن
است.درسرودههایشبهخود»شعر«بهعنوان
ابزاریبرایبیاندرونوخواستههانگاهخاص

شدهاست.
اوسرنوشتراحتمیوناگزیرمیداندوخود
رادرمقابلآنتسلیممیبیند.خوددراینجانوع
بشراستکهمحکومزندگیاست.امادرهمین
زمینهودوروزۀدنیادرشعر»قسمت«میگوید:

...بهدنیایمانمهمانآمدیم
...امامهمانیکهابدینیست

...روزهمبرایخودعمریدارد

ولیاوناامیدنیستوادامهمیدهد:
روزیدیگرخواهدآمد

بههردردیاوخواهدرسید
بازعلفهادوبارهمیروید

...بلبلبازبهعشقگلدانهمیخورد
بازیکپسربایکدختر

درمیانشکوفهزارناپدیدخواهدشد.
عیسیخانلیدرشعر»پهلوبهپهلوباامواج«
)دالغاالرالیان-یانا(،ضمنبیانش��کیباییدر
مقابلگذرعمرواظهاراینکه:»جهانگردبایددر
برابرهرسختیتحملداشتهباشد«،میافزاید:

آرزوهادرسرزمینمنگلکردهبودند
ازآنرایحۀگلها،کجاهست؟

واینچنیناستکهناماستادمحمدحسین
ش��هریارتبریزیرادرمیانس��رودههایشکه
برگرفتهاز»حیدربابایهس��الم«است،تضمین

میکند:
استادما-محمدحسینشهریار-خوبگفته

است:
»وقتیب��ادمیوزیدبگوبهاینس��وبیاورد

)رایحهایرا(
تاشایدبختخوابیدۀمنهمبیدارشود.«

انس��انوتوجهبهدورافت��ادنازاصلنیزاز
تمهاییاستکهفکرشاعررادرگیرخودکرده

است.میگوید:
منفرزندیکانسانم

قلبشقهرآلود،روحشآزرده
...مننیزازعشقآتشگرفتهام

درآغوشیکمادر
چشمبهایندنیابازکردهام

ندایمحبترابامحبتجوابدادهام
واما

روزیرسید،فهمیدمکه
منبهناحقبهدنیاآمدهام.

هرچنداوفردیش��اداس��توبهنشانههای
نشاطوجریانزندگیدراینجهاناشارهدارد،
اماستمبهنوعبشر)وعموماًبهدستخودبشر(

اوراوامیداردتازبانبهدادخواهیبگشاید.
درادامهترجمۀچندرباعیازویآمدهاست:

ژرفا
بهژرفاواردشو،سطحینیندیش

شبرادستکمنگیر،ازروزحذرنکن
دادگریبهراهعمرنورمیدهد

اگربتوانیبهدرستی،
کجیراازدرستیجداکنی

گذشته
دردیروززیستم،دیروزگذشت

نگرانیکودکیباحرفزدنگذشت
زمستان،صحنههایجنونتگرگ
عمرمان،بابرگشتپاییزگذشت

گره
درجهانمابسیاریازکارهاسروتهاست
اینگرهراچهکسیمیگشاید؟چگونه؟
کاریدشواراست،بیاییددرگیرنشویم
شماره  11 37زیباییراباحسیدوبارهزندگیکنیم.
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از  تع�دادی  ش�نیده ایم  خوی ن�گار:   
س�اختمان های قدیم�ی خوی ب�ا آجرهای 
کوره پزی پدرتان س�اخته شده اند. در تولید 

آجر شیوه یا ابتکار خاصی را به کار می برد؟ 
کوره پز:پ��درممردیباس��واد،خوشاخالق،
شوخطبعودستودلبازبود.طبقمدارکموجود
بهبیشترکارگرانکوره،منزلباسندوبهبیشتر
کش��اورزانفاقدزمینوکمدرآمد،زمینزراعیو
احش��امدادهبود،طوریکهبعدازفوتاوبیشتر
اس��نادمانراکهبرایآزادکردنزندانیانیاموارد
مشابهدیگردربیعگذاشتهبود،ازدفترخانههای
ثبتاس��نادجم��عآوریمیکردیم.بن��ابهگفتۀ
پ��دروصورتحس��ابهایموج��وددردفاترش،
ساختمانهایدبس��تانپهلویسابق،دبیرستان
خسروی،کنسولگری،دژبانی،خانۀکبیریو...از
آجرهایکورۀپدرمس��اختهشدهاند.ویمهارت
خاصیدرپختآجرهایمربعشکلداشتکهبه
عنوانموزاییکدرحیاطخانههاچیدهمیشد.با
سفارشویبهکورهسوزها،آجرهاییآهنیپخت
میش��دکههنوزهمدرک��فخانههایقدیمی
موج��وداس��ت.همچنینآجرهاییب��راینمای
س��ردرهاونمایبیرونیس��اختمانها،طاقهاو
مساجدقالبریزیمیکردکههنوزهمزیباییآنها

دربیشتربناهاییادشده،دیدهمیشود.
درس��ال1345باش��روعس��اختکارخانۀ
ذوبآهناصفهانویبهخاطرتجربهدرکارکوره،
باحقوقمکفیفراخواندهواس��تخدامش��د.سال

1348دراصفهاندارفانیراوداعگفتوبنابهوصیتش،درقمبهخاکسپردهشد.ویازاعضایهیأت
قلندرورقیهبودوماراباخودبهمراسممذهبیاینهیأتهامیبرد.

 خوی نگار: شما نوۀ دختری حاج قاسم علیزادگان )حیات( از داروفروشان باسابقۀ خوی 
هستید. در شمارۀ 12 ماهنامه از ایشان یادی کرده بودیم. در مورد ایشان چه می دانید؟

کوره پز:پدربزرگمانازاولینداروسازانمجازبامدرکعالیهدرشهرخویبودکهمجازبهساختن
داروهایگیاهیوداروهاییمانندفنالژینشد.مانیزدردورۀکودکیونوجوانیآنهارابستهبندیمیکردیم.
مرحومحاجقاس��معلیزادگانمردیروش��نفکرونابغهبودکههمۀفرزندانشرابرایدس��تیابیبه
تحصیالتباالپش��تیبانیوهدایتمیکرد.7فرزندشپزشکبودند.مرحومواعظی،زریاب،تبریزیو
بزازپورازدامادهایویبودند.مادروخالههایمنیزدس��تکمیازپزشکانتجربینداشتند،چونتمام
داروهایگیاهیپدرشانرادرخانهمیکوبیدند،طبقدستورمخلوطمیکردندوباموارداستفادههریک

ازآنهاآشناییکاملداشتند.تامادرمزندهبود،ماکمتربهدکترمیرفتیم.

 خوی نگار: عالقه به کارهای هنری موضوعی نیست که به یک باره به وجود بیاید. به طور 
حتم از همان دوران کودکی این گرایش در شما وجود داشت؟  

    کوره پز:ازبچگیعاشقکاربودموکاررابهغذاوخوابهمترجیحمیدادم،طوریکهتمامکارهای
س��ختوناممکنرابهمنمیس��پردند.اینرویههنوزهمادامهدارد.هنرراازپدرمبهارثبردهام.هنر
خطاطیراچنانباشوروعالقهبهمایادمیدادکهمجذوبکشیدنقلمرویکاغذمیشدیم.برایما
صداینیرویکاغذ،ازدلنشینترینآوازهابود.بیشتراوقاتهنگامآموزشخطاطی،اینجمالترازیر

لبزمزمهمیکرد:»معلمیهنراست،هنربرایهنراست.«

 خوی نگار: معموالً بیش�تر معلم ها بعد از سپری شدن تعهد خدمت شان، برای زندگی و 
ادامۀ خدمت به شهر می روند. شما چرا در روستاهای خوی ماندگار شدید؟

کوره پز:جاداردیادیازرئیسوقتدانشسرایخویآقایعالی نژادبکنمکههمانندپدربرایماندل
میسوزاندوراهنماییمیکرد.ماهمتمامدوستانمانرامثلبرادرمیپنداشتیم.ازجملۀهمکالسیهایم
دکتر ابراهیم فتح الهیبود.دوستدیگرمازدوراندانشسرا،عزیززینالیاستکهازنحوۀفعالیتشدر
زمینۀقالیبافیدرکنارکارمعلمیآگاهبودموبهطرحهاونقشهایفرشایشانعالقۀخاصیداشتم.

بهعلتطبیعتدوس��تیوعش��قمبهمردمزحمتکشروستا،28سالبینمردمدوستداشتنیو
کودکانپاکوبیآالیشروستاهاییزدکان،وار،بوالماج،تکلکو...انجاموظیفهکردهام.حدود10سال
درکالسهایچندپایهواولتدریسکردهامودوس��تانزیادینیزازاینروستاهادارم.سعیمیکردم
بیشتردرسهایعملیرادرطبیعتبهدانشآموزانیاددهم.هنر،خطاطی،نقاشی،کاردستی،سرود

تالش برای ثبت 7 تابلوفرش
 گفت وگو با حسن کوره پز، طراح و تولیدکنندۀ تابلوفرش دست باف

 و مدیر نمایشگاه دائمی تابلوفرش زربافت خوی       
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روزهای��یکهخویبودم،باطراحوبافندۀگف
تابلوفرشهایزیباونفیسحسن کوره پزآشنا
ش��دم،کس��یکهتصمیمگرفتهاس��تبناهای
تاریخیومناظرطبیعیخویوپرترۀمش��اهیر
گرانس��نگاینش��هرراباهنرخودوبافندگان
زحمتک��شخوی��یمان��دگارس��ازد.ذوقزدهبه
سراغشرفتموبهعنوانیکبینندۀغیرحرفهای
ازمشاهدۀاینتابلوفرشهایابریشمینفیسحظ
فراوانبردم.امیدوارماینگونهکارهاباعثشودبه

خوییبودنمانافتخارکنیم.

سال 1356 / حسن کوره پز  با دانش آموزان روستای شیرین کندی
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وورزشرامانن��دریاضیاتب��رایبچههاضروری
میدانستم.هرهفتهچندبیتشعریایکنقاشی
رویتختهبودکهبچههاباشوقزیادآنراتمرین

میکردند.
همیش��هکنارکارمعلمی،فعالیتدیگریهم
داش��تم.حدود17س��الهمراهبرادرمرحوممدر
فروش��گاهسمومدفعآفاتنباتیوداروهایدامی
دهقانفعالیتکردهام.چندینس��الهمفعالیت
ساختوس��ازانجامدادهام.بعدازبازنشستگیدر
س��ال1384همتنهابهخاطرعالقۀذاتیبهکار

هنریرویآوردهام.

 خوی نگار: چه طور ش�د که به تولید و 
عرضۀ تابلوفرش رو آوردید؟

کوره پ�ز:هنرطراحیوباف��تتابلوفرشرااز
اساتیدشهرتبریزوسردرودیادگرفتهام.اینکار،
تلفیقیازهنروصنعتاست.بابیشترهنرمندان
ونقاشانخویتماسگرفتهوازآنهاخواستهامتا
نقاشیهایش��انرابهفرشتبدیلکنم.فروشگاه
تابلوفرشداش��تموانواعتابلوه��اراخریدوفروش
میکردم،امااینکارمراراضینمیکرد.همیش��ه
باخ��ودممیگفتمکاشبهج��ایتابلوهایکاخ
ورس��اییاناپلئونبناپ��ارت،تابلوهایملموسو
آشنایمردمشهرمرامیفروختم.تااینکهتصمیم
خ��ودمرادرای��نموردگرفتمو7تابل��وازآثارو
بناهایتاریخیشهرمانرادرقالبفرش،طراحی
ونقاش��یوبررویتارهایابریشمیبهتابلوفرش
نفیستبدیلکردم.تاکنونمقدماتشناسنامهدار
ک��ردن7اثرش��هرمانفراهمش��دهوامیدوارمبا
درخواستهاوراهنماییهایهمشهریانمحترم،
فرشهاینفیستریهمببافیم.در حال حاضر 
روی طراح�ی مناظ�ر کوچه باغ ه�ای خوی، 
کوه های اورین، چله خانه، نقشۀ جدید مقبرۀ 
شمس تبریزی و نقشۀ آرامگاه جدیداالحداث 

پوریای ولی کار می کنم. 
درمرحلۀبعدینیزدوس��تدارمپرترۀرجال،
شاعران،نویسندگان،مشاهیرو...معاصرشهرمان
راب��رایارجنهادنوماندگاربودنش��اندرقالب
تابلوفرشارائهکنم.چندتابلویعکسسفارشی

شخصیرانیزبافتهوتحویلدادهام.

 خوی نگار: واکنش رهگذران در برخورد 
با تابلوفرش های مربوط به خوی چگونه است؟ 

با چه مشکالتی روبه رو هستید؟
کوره پ�ز:مردمخ��ویدرهرکج��ایایرانو
دنیاباش��ند،افرادیباذوق،هنرمند،زیباپس��ندو
کارآفرینهس��تند.همیش��هبهترینهاراانتخاب
میکنند.اینحسنسلیقهرامردمدیگرشهرهای

همجواربهویژهتبریز،بهمانسبتمیدهندوماراافرادیبافرهنگوخوشحقوحسابمیشناسند.مردم
خویبادیدنآثارمربوطبهشهرشانحسابیذوقزدهمیشوندوارتباطعمیقیبااینآثارپیدامیکنند.
بامسئوالناتحادیۀقالیبافانوادارۀصنعت،معدنوتجارتخویواستان،فرهنگوارشاداسالمی،
مربیانآموزشومؤسس��ههایخوداش��تغالیبانوانهمکاریدارم.انتظارمنوهمکارانمازمس��ئوالن
ش��هریوکش��وریآناستکهازاینهنربیشترپشتیبانیکنند.پدیدآورندگاناینهنر،بافندگانیاز
قشرآس��یبپذیرجامعههستند.حتیبرخیقادربهتأمینپولبیمۀخودشاننیستند.مسئوالنباید
همیشهچترحمایتخودرارویصنعتفرشنگهدارند.دوستدارمدرسالنهایفرمانداری،شهرداری،
موزۀفرهنگوارش��اداسالمی،میراثفرهنگی،جهانگردیوگردش��گری،هتلهاو...نمونهایازآثارو

تابلوفرشهاینفیسوباارزشنصبشود.
درکارگاههایخیلیازهمکارانمثلبرادرانزینالیونجف زاده،فرشهاینفیسوکمنظیری
بافتهمیشوندکهصادراتیهستند.طراحانونقاشانماهرخویتنوعخاصیبهفرشهایماهیخوی
دادهاندکهمتأس��فانهبهترینآنهابهنامتبریزونامرغوبهایش��انبهنامفرشخویفروختهمیشوند!
مش��کالتوچالشهایاینکارهنریپرشماراست،بااینهمهمیتوانکیفیتومرغوبیتفرشهارا

افزایشدادوجایگاهفرشراکهزینتبخشمنازلوجزوثروتملیاست،حفظکرد.

 خوی نگار: در میان اعضای خانواده کسی هست که به این کار عالقه نشان دهد؟ 
کوره پ�ز:س��ال1367باخان��مطایفهن��وریازدواجکردهام.همس��رمامس��الازآموزشوپرورش
بازنشس��تهش��دهاس��ت.پروندۀوینیزپرازانواعلوحهایتقدیراس��ت.همانگون��هکهمنموفقیت
هن��ریوغیرهن��ریخ��ودرامدیونش��ریکزندگ��یاممیدان��م،وینیزم��رادرزندگیمش��ترک
مش��وقخوی��شمیدان��د.یک��یازدختران��مفارغالتحصی��لرش��تۀمهندس��یکامپیوتراس��تو
دیگ��ریامس��البهدانش��گاهخواهدرفت.پس��رممحمده��مامس��الدرپایۀپنج��مابتداییدرس
خواه��دخوان��دکهعالقۀزیادیب��هاینکارهن��ریدارد.اوهمراهمنبهکارگاهس��رمیزندودراین

زمینهکنجکاواست.

 حسن  کوره پزسال1337درکوچۀجعفرزاده)مقبره(بهدنیاآمد.نامخانوادگیویبرگرفتهازشغل
پدراستکهصاحبکورۀآهکپزیوآجرپزیدردروازهماکوبود.سال1355وپسازدریافتمدرک
دیپلمطبیعیوگذراندندانشس��رایمقدماتیخویبهمعلمیدرروس��تاهایخویمشغولمیشود.
همزمانبهکارهایهنرینیزمیپردازد.بعدازبازنشستگی،باآموختنهنرقالیبافیبهصورتحرفهای
بهطراحیوتولیدتابلوفرشرومیآورد.مدتیبعدباهدفشناساندنآثاروبناهایتاریخیخویمثل:
ساختمانقدیمشهرداری،پلخاتون،دروازهسنگی،برجشمستبریزیو...براینخستینبار7تابلوفرش
نفیسابریشمیازاینآثارراعرضهمیکند.اخیراًنیزبرایثبتاینآثاردرمرکزملیفرشایراناقدام

کردهاست.
هماکنوندرکارگاهبافندگیکورهپزحدود30بافندهمشغولفعالیتهستندواوتمامموادونقشهها
رادراختیارشانقرارمیدهد.ویعضوانجمنطراحانونقاشانقالیوازسال1391دارایپروانۀتولید
غیرمتمرکزفرشدستبافبامدیریتمتمرکزازاستانآذربایجانغربیاست.نمایشگاهدائمیتابلوفرش

دستبافویبانام»زربافتخوی«هماکنوندرخیابانباقرخاندائراست.
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اشتراک در تهران و شهرستان ها
نحوۀتوزیع:پیکیاپستسفارشی

هزینه:500/000ریال

اشتراک در خوی
نحوۀتوزیع:پیکیادریافتازدکۀروزنامهفروشی

هزینه:180/000ریال

اشتراک در خارج از کشور
براساسهزینۀپستیارسالبهکشورمقصد

برگ اشتراک ماهنامۀ خوی نگار
نامخانوادگی:       نام:

محلتولد:    تاریختولد://13
شغل:    رشتهوآخرینمدرکتحصیلی:

نشانی دقیق پستی: 
شهرستان:      استان:

کوچه:      خیابان/کوی:
واحد:       پالک:

صندوقپستی:      کدپستی:
تلفنهمراه:      تلفنثابت:

هزینۀ اشتراک: تعداد اشتراک درخواستی:    

اشتراک ماهنامۀ خوی نگار

ثبت نام و اشتراک آسان
برایتسهیلامکاناشتراک،میتوانید:

درتهرانباتلفندفترماهنامۀخوینگار)88345217– 021(
تماسبگیرید.پیکماهنامهبامراجعهبهمنزلیامحلکارشما،

اقداماتمربوطبهاشتراکرابهصورتحضوریانجامخواهدداد.
درخویباتلفن)2240197-0461(تماسبگیریدتاامکان

ثبتنامدرمنزلیامحلکارشمافراهمشود.

شماره حساب:  4347409906  بهنامماهنامۀخوینگار
 بانکملت)حسابجام(/شعبۀمیدانفرهنگ

بهای تک شماره 15/000 ریال
مدت اشتراک: یک سال )از مهر 92 تا شهریور 1393(

با خوی نگار شغل، خدمات و کاالی تان را بهتر معرفی کنید

 ماهنامۀ خوی نگار آگهی بازرگانی می پذیرد
برای اطالع از تعرفه ها و روند اجرایی چاپ آگهی، با دفتر نشریه تماس بگیرید
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