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 دكتر احمد مهدوي دامغاني

 

معني كلمه شريف و صديق و پاكيزه و عالم عامل كامل  تمام اندوه فقدان دوست، آنهم دوستي به
 االسالم حجتخو چون مرحوم مبرور  و زاهدي فرشتهمهّذب و انساني بسيار باوفا و صفا 

 عليه براي اين غريب دور از وطن بسيار اهللا رحمهوالمسلمين آقاي حاج شيخ عبداهللا نوراني 

گداز و دردناك است، خاصه آنكه هنوز قلبم از زخم فراق مرحوم آقاي ايرج افشار التيام و  جان
 .آرامش نيافته است

ري كه به مشهد مشرف شده بودم و روزي در خدمت قريب شصت سال پيش در سف
خود را عصرها در آن » اصول«اي  مرحوم والدم به مدرسه باقريه كه آن ايام آن مرحوم مباحثه

فرمود، رفتم و تا وارد مدرسه شدم، طلبه جواني كه اندامي نسبتًا درشت و  مدرسه افاضه مي
نمود كه در همان دِم پلكان ورودي  يداشت و چنين م» نوراني«صورتي شاداب و به راستي 

بوده است، نزد پدرم آمد و از مبحث درس روز گذشته سؤالي يا به  مدرسه منتظر پدرم مي
را كه داشت، در ميان گذاشت و پدرم سرگرم جواب يا حل اشكال او » اشكالي«تعبير معهود 

درس روان شد و چون طالب برجاهاي خودش نشسته بودند، پدرم و آن جوان به طرف م
معرفي ) بنده (شدند و پدرم پيش از آنكه بر مسند تدريس بنشيند، آن طلبه را چنين به من 
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اند و تا خواست مرا به ايشان  آقاي آقاشيخ عبداهللا نوراني نيشابوري از فضالي طالب
 و معرفي كند، او كه مرا شناخته بود، صحبت مختصري كه متضمن احوالپرسي بود، با من كرد

و چنين شد كه پس از اتمام مباحثه، » بعد از مباحثه، من با شما خيلي صحبت دارم«: گفت
صحبت ما هم ساعتي ادامه يافت، و اين ابتداي آشنايي و سپس دوستي و رفاقت من بنده با آن 

 . وجود نازنين بسيار دانشمند و بسيار پرهيزكار و ديندار و خداترس بود

زيز حدود دو سال پيش بود كه در مجموع از آن مكالمه جز غم و ام با آن ع آخرين مكالمه
كرد و از  غصه چيزي برايم حاصل نشد؛ چرا كه مرد داغديده بود و رنج فراواني را تحمل مي

اهللا ايامه، كه عالئق بسياري از  آن پس هر وقت با جناب استاد دكتر مهدي محقق ، ادام
 آن را بيامرزاد و به اين عمري دراز مرحمت  كه خداي-مجاورت و مناسبت ميان اين دو

كردم، حاِل آن   و يا جناب استاد دكتر شفيعي كدكني، دامت افاضاته، صحبت مي-فرماياد
  .پرسيدم بزرگوار را از ايشان مي

مرحوم آقاي نوراني پس از آنكه از اساتيد حوزه مشهد عمومًا و خصوصًا از دروس مرحوم 
وم و سپس از مباحثات مرحومان آقايان حاج شيخ هاشم مدرس مغفور آقاي اديب نيشابوري د

در معقول (قزويني و والد مرحومم، و حاج شيخ مجتبي قزويني و آقاي آقاشيخ هادي كدكني 
اهللا آقاي حاج سيدمحمدهادي ميالني ـ  و سپس از محضر پرفيض مرحوم آيت) بخصوص

به تهران آمد و از فرط ) ؟ (40   يا اواخر دهه ،50ها برد، از اوائل دهة  قدس اهللا اسرارهم ـ بهره
دوستي و شوقي كه به تحصيل علم داشت و با عفت و متانت و مناعتي كه بدان متصف  دانش

بود، جز به ادامه تحصيل و بحث و تحقيق در فقه و اصول و حكمت، همي نداشت و تا آنجا 
اهللا  تقي آملي، قدس سّره، و آيتاهللا آقاي حاج شيخ محمد دانم، از محضر مرحومان آيت كه مي

مقام مرحوم  مرد آزادة وارستة عالي آقاي حاج سيد ابوالحسن رفيعي قزويني، و آن دانشي
اهللا آقاي سيدمحمدكاظم عصار نيز استفاده كرد و  آقاميرزا ابوالحسن شعراني و مرحوم آيت

نيازي  ع بسيار زاهدانه و با بياش در وض ها زندگاني  در آن سال.واقعًا فقيهي معقولي متأّلهي شد
ها به تمناي بسياري از مؤمنان و صالحان  گذشت و مدت از غير و توكل تام به عنايت الهي مي

ها هنوز به كلي به تهران متصل نشده بود، امامت مسجد آن  كه آن وقت» دارآباد«از سكنه 
 1360 يا 1359 و تا حدود سال  دهكده را پذيرفته و مقبوليت تامي نزد اهالي دارآباد يافته بود،

 .فرمود در همان دارآباد سكونت مي
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هاي مسجد سپهساالر   بر آنكه در ناهار چهارشنبه از همان اوائل ورودش به تهران عالوه
فرمود و هر روز هم كه غير  فرمود، با لطفي كه به حقير داشت، به من ناچير تفّقد مي شركت مي

آورد و گاه نيز در  آمد، به دفتر من بنده تشريف مي هران مييعني به ت» شهر«از چهارشنبه به 
كه حقًا به آقاي نوراني ) ره( كه با حضور مرحوم مبرور استاد واالمقام احمد آرام1هايي گعده

اعتقاد و ارادت خاص داشت و حضرات دكتر محقق و دكتر شفيعي كدكني و مرحوم 
 و به حضرات -خداش بيامرزاد-. مشد شد، از زيارتش محظوظ مي تشكيل مي) ره(خديوجم

  .اهللا عّزهما و افاضاتهما طول عمر مرحمت فرمايد  ادام-دكتر محقق و دكتر شفيعي
از نعمت  بر فضايل و محاسن فراواني كه خصايص ذاتي او بود،  آقاي نوراني عالوه

 صحبت و لحن آرام و دلنشيني داشت، او بسيار خوش. مند بود خوبي بهره سخنوري نيز به
شد كه بر منبر رود  و ازاين رو فراوان از او تقاضا مي. نشست سخنانش جذاب بود و بر دل مي

آخرين سخنراني كه از او شنيدم و به ياد دارم، در مجلس ترحيم . و به وعظ و ارشاد بپردازد
غاص «مرحوم مبرور دكتر محمود افشار، والد ماجد مرحوم آقاي ايرج افشار، بود كه مجلس 

آه آه خدا رحمت فرمايد مرحوم دكتر غالمحسين صديقي، (بود و عموم فضال و رجال » باهله

آن فرشته مجسم به صورت انسان را كه در آن روز به مناسبت مطلبي فقهي كه آن مرد بزرگ 
بنده در ميان بگذارند، امر فرمودند كه پيش از ايشان آن مجلس را ترك  خواستند آن را با من مي
راستي به عزا نشسته بودند، آقاي نوراني در ختم مجلس بر آن صندليي  جلس بهدر آن م) كنم

مقتضاي حال و مقام سخن  كه نشسته بود، سخن آغاز فرمود و بسيار پخته و نغز و بامغز و به
 !يادش گرامي باد. گفت

 

 پرهيزكاري و مناعت

ما خوانندگان در فضيلت و پرهيزكاري و مناعت و تقواي واقعي او مطلبي را به عرض ش
نهاد  آن وزير پاك پاكيزة پاك ـ مرحوم آقاي صادق احمدي1355اوائل سال : گرامي برسانم

هاي  اي كه در دهه كه اين فقير ناچيز در ميان وزراي عدليه ـ اهللا عليه رحمهپاكدامن دادگستري 

ثراه،  ي طابالدين اخو آقا جمال شناسم، پس از مرحوم مغفور آقاي حاج اخير قبل از انقالب مي
دارتر و مقيدتر به رعايت آداب مذهبي بود و سابقًا در جايي نوشتم كه  وزراي عدليه دين از همه
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هاي مربوط به كانون، ناگهان ساعت را  اي در وسط رسيدگي به پرونده عصر يك روز چهارشنبه
دوي، مه«: ها از جاي برخاست و گفت زده ديد كه چيزي به غروب نمانده است و مثل عقرب

اتاق كوچك وصل به اتاق وزير در ساختمان كاخ (همين جا بنشين تا من در آن اتاق 
 خودش با واسطه  روزي برخالف معمول، .و چنين كرد» نمازم را بخوانم و برگردم) دادگستري

مهدوي، بعد از آقاي «: فرمود. خدمتش رفتم. »يك كاري دارم و فورًا بيا اينجا«تلفني كرد كه 
، براي محكمه شرع تاكنون رئيس يا سرپرستي معين نشده و االسالمي ثقهعبداهللا حاج ميرزا

تو با ارتباطي كه با حضرات علما و آقايان اهل علم داري، . مراجعين آن محكمه سرگردانند
و اضافه كرد » .تواني شخصي واجد صالحيتي كه سنش از پنجاه متجاوز باشد، معرفي كني مي
اهللا آقاي آقاميرزا محمود شهابي  يعني مرحوم آيت[آقاي شهابي من خودم خدمت حضرت «كه 

اين مطلب و استدعا را عرض كردم و ايشان ] 1365طاب اهللا ثراه، متوفي در مرداد سال 
سعي كن تا چهارشنبه كه اينجا . اظهارنظري نفرمودند، ولي امر فرمودند با تو مشورت كنم

 بعدازظهر وزير دادگستري به امور كانون 6ا  ت4ها معموًال از ساعت  چهارشنبه )آيي مي
دانستم به قول  با آنكه مي) بنده ( من. ، دو سه نفر را معرفي كني)كرد سردفتران رسيدگي مي

، ». تكليف شاّقي است اين تكليف،« ـ در آن امر كذائي ـ اهللا رحمهفر  مرحوم استاد عالمه فروزان

ز همين اآلن فرمايش سعدي را به عرضتان كنم، ولي ا امرتان را اطاعت مي«: عرض كردم
ضمنًا حقوق مادي اين «احمدي اضافه كرد كه» .گرچه عمل كار خردمند نيست رسانم كه مي

از  ».ها هم داشته باشد  العاده سمت، ماهي دو سه هزار تومان است و ممكن است منبعي فوق
راني و آقاشيخ محمدتقي آقايان حاج شيخ عبداهللا نو: همان لحظه ذهنم متوجه دو نفر شد

روز به دارآباد رفتم و حرف وزير عدليه و  اهللا عليهما و فرداي همان جعفري تبريزي رحمه
اهللا  آقاي نوراني رحمه. پيشنهاد او را به ايشان گفتم و اصرار بر پذيرش درخواست وزير كردم
الواقع بيت  داشت و فيعليه كه مقام واالئي از علم و معرفت و امانت و تقوا و مناعت و قناعت 

 حضرت خواجه شيراز كه

ــي دار    ــن ارزان ــه م ــدايا ب ــر خ ــِت فق  دول
 

 كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است        
 

احمدآقا، تو چطور همچه چيزي را «: بار به من فرمود الحال اوست، با نگاهي مالمت وصف
يعني ( شيخ گويي كه حضرت آقاي حاج كني؟ مگر خودت مكّررًا نمي به من پيشنهاد مي

اند؟ مگر  تو را از اينكه به دانشكده حقوق و سپس به عدليه بروي، منع فرموده)) ره(مرحوم پدرم
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خواري از خوان  يافتة ايشانم و در زندگي متنعم به نعمت ريزه داني كه من شاگرد و تربيت نمي
 ِنِخر، اي كار ِنِخر«: و به همان لهجه شيرين نيشابوري فرمود» الرضايم؟ حضرت علي بن موسي

نه خير نه خير، اين كار (» .مو آخوند ده را به عدليه چه كار؟ ابدًا به عدليه َنمُرم. يه از مو برنمي
صوره ) بنده ( و من) روم مِن آخوند ده را به عدليه چه كار؟ ابدًا به عدليه نمي. آيد از من برنمي

 و آفرين به حضرت نوراني به شهر با دست خالي، ولي معنًا با يك عالم خوشحالي و تحسين
 صحبت و مذاكره كردم؛ اما آن بزرگوار )ره(همان شب هم تلفني با آقاي جعفري برگشتم

نفرمايد، براي پذيرش آن سمت شروطي را معين » نه«مقدار هم براي اينكه به اين حقير  عالي
  .بود مي» تعليق به محال«فرمود كه در حقيقت 

وم آقاي احمدي درباره محكمه شرع بود و من جريان را دقيقًا چهارشنبه اولين سؤال مرح
آقاي نوراني اين پيشنهاد را درحالي  .به ايشان عرض كردم و از پيگيري آن امر معذرت خواستم

كرد و هزار  نپذيرفت كه در يك منزل روستائي محّقري كه بيش از دو اتاق نداشت، زندگي مي
   !آفرين بر اين استغنا
دانم چه  نمي«: احمدي در عين تحسين و تمجيد از آن هردو بزرگوار گفتمرحوم آقاي 

خوبي و براساس مقّررات شرعي، اعراض و نواميس  كار كنم و كه را انتخاب كنم كه بتواند به
خوانندة عزيز گرامي تقوا و بلندنظري و خداترسي » !مراجعان به محكمة شرع را حفاظت كند

دانش و آزادگي و «ظه و در آن دقت فرماييد كه آن دو چگونه اين هر سه انسان شريف را مالح
  .را رعايت فرمودند» اين همه را بنده درم نتوان كرد/ دين و مروت

يك مطلب هم از صفا و وفاداري اين مرد نازنين بگويم مرحوم برادرم آقاي حاج شيخ 
 يك شب درحالي  :موداي به من فر در مراجعت از سفر حج يا عمره) اهللا عليه رحمه(محمدرضا 

 ازدحامي كه براي التجا به كعبه معظمه و تمسك به پردة   احرام بر تن داشتم، با همه كه جامه
رسيد؛  مطهره بود، به هر زحمتي خود را به نزديك كعبه رساندم؛ ولي دستم به پردة مطهره نمي

نحو معهود  ها را به چون مردي كه او هم محرم بود، در جلوي من به پرده كعبه چسبيده و دست
نمود و من هم منتظر بودم  و به نشانه نهايت خضوع بر پرده دراز كرده و دعا و راز و نياز مي

كه جا باز شود و به مانند او خضوع و تضرع كنم و ناگهان در آن حال كه كسي به كسي نبود، 
حق تعالي جل شنيدم كه همان مردي كه تقريبًا جلوي من ايستاده و پشتش به من بود، به 
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خدايا، استادان من حاج شيخ هاشم و حاج شيخ كاظم را بيامرز و اجر به «: كند جالله عرض مي
  »!آنان مرحمت فرما

ديدم صدا آشناست؛ به زحمت خودم را به كنار او جا دادم و از حالت تضرع و خضوع 
و ديدم خودم منصرف شدم و دقت كردم كه اين مرد پهلوي من كه صدايش آشناست، كيست 

ايشان آقاي حاج شيخ عبداهللا نوراني است و چون حال خضوع در طواف را از دست داده 
كنندگان خارج شدم تا پس از آنكه دومرتبه حالي پيدا كردم، به  بودم، از ميان صفوف طواف

 !خدا به مرحوم آقاي نوراني اجر و ارتقاي درجه عنايت فرمايد. پرده كعبه دست نياز بردارم

بيش از بيست متن مهم فلسفي و عرفاني را با . قاي نوراني ممحض براي علم بودمرحوم آ
تصحيح و تحشيه دقيق و تعليقات نفيس خود به اهل علم هديه فرموده است و از جمله آن 

جناب استاد . حضرت خواجه طوسي است المحصل بهمنيار و التحصيلشرح و ترجمه فارسي 
مرحوم تنها در مؤسسه مك گيل تحت سرپرستي ايشان دكتر محقق در تلفن فرمود كه آن 

جزاء اهللا عن العلم و اهله خير الجزاء  -هجده كتاب مهم را تحشيه و تصحيح فرموده است
  .بمحمد و آله الطاهرين

جِعلت رزُقه كفافًا، َفصبر «مرحوم آقاي نوراني نيز از مصاديق اين حديث شريف است كه 
آري، اگر ارث مادي آقاي نوراني قليل است، ولي  .» ُتراُثه و قّلت بواكيهعليه عجَلت مِنيته َفقّل

  .پژوهان باقي گذارده است، كثير و فراوان است ارث معنوي او كه براي دانش
خدا آن بزرگوار را به درجات قرب ارتقا دهاد و به همسر مكّرمة وفادار و دختر گرامي و 

دعوانا ان الحمدهللا و آخر . ول عمر مرحمت فرمايدپسر شريف محترم ايشان صبر و اجر و ط
  .رب العالمين و صلي اهللا علي سيدنا محمد وآله الطاهرين

 

  فقير فاني، احمد مهدوي دامغاني

1432حجه  فيالدلفيا ـ سوم ذي


